Verksamhetsberättelse 2016/2017
med ekonomisk redovisning för 2016
Styrelsens sammansättning och arbete
Vid årsmötet 2016 avgick Ellen Andersson som ledamot ansvarig för utbildning på ST-nivå.
Gudrun Lukas valdes som ny övrig ledamot, men valde att efter några månader avgå av
personliga skäl. Anna Nordenström Dalén har sedan september 2016 varit adjungerad
ledamot. 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. Planering, genomförande och uppföljning av kirurgveckan är en viktig del av
styrelsens arbete och tar en stor del av tiden i anspråk.
Styrelsen har träffats en gång per termin för mellan en och två dagars sammanträden.
Däremellan har vi haft telefonmöten i genomsnitt en gång 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 2016

Totalt
Ingående behållning

415842,75

Inkomster

401406,57

Utgifter

257253,77

Utgående behållning

559995,55

Balansräkning
Intäkter
Medlemsavgifter

25400

SFÖAK dagen
Stipendiesponsring

Utgifter

60418,70
30000

Stipendier

30000

Styrelsemöten/-uppdrag inkl middag +
KUB möten

64608

Hemsida

11868,50

Postgiro-bankgiroavg, Telia

2867,57

4196

Kirurgveckan 2015

343139

86162,57

Summa

401406,57

257253,77

Balans 2015

144152,80

Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Föreningens bokslut visar detta år ett
positivt resultat och den totala behållningen är god. Det positiva resultatet beror både på att
styrelsen medvetet arbetat med att minska sina utgifter samt att intäkterna för
kirurgveckorna 2015 +2016 kom in samma år.
Styrelsemedlemmarna erhåller inte några arvoden. Landstingen har ökade krav på ersättning
för resor och uppehälle i samband med styrelsemöten vilket framförallt märks i gradvis
ökade 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. SFÖAK-dagen är
en för medlemmarna avgiftsfri utbildningsdag.
Föreningen har erhållit sponsorbidrag för forskarstipendium. Det senaste året har det
förutom forskarstipendium även utdelats resestipendium. Styrelsen har noterat de tidigare
årens negativa balansräkning och medvetet arbetat med att återfå positiv balansräkning
men fortsatt erbjuda sina medlemmar program med hög kvalitet på kirurgveckan, SFÖAK
dagen samt möjlighet att söka stipendium för resa eller forskning. Diskussion förs fortsatt
med SKF om hur KUB-fakultetens och bakjoursfakulteternas möten ska finansieras.

Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter
Vår vetenskaplige sekreterare har under verksamhetsåret deltagit i planeringen inför
Kirurgveckan i Jönköping. Planeringsarbetet har i vanlig ordning skett såväl vid möten med
Stora Programkommittén som enskilt inom föreningen. SFÖAKs program innefattar fyra egna
symposier: ”Vägval vid svår pankreatit”, ”Fysiologiska förändringar vid övre GI-kirurgi”,
”Palliativa möjligheter” och ”Cholecystit- Kniv, slang eller pulver”, samt två ST-luncher med
titeln ”Endoskopi-vad ser jag (inte)?”. Till årets kirurgvecka inkom 53 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. Tre abstrakts refuserades
och övriga accepterades som posters, vilka presenteras under tre parallella sessioner
(obesitas, esofagus/ventrikel och lever/galla/pankreas). Postersessionen kommer även i
Jönköping att ske i omedelbar anslutning till årsmötet.
Styrelsen har under året deltagit i arbetet att utse bästa avhandling och ST-arbeten inom
vårt område för vidare bedömning inom Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF).

Utbildning - ST-nivå
Under året har Ellen Andersson avslutat sitt uppdrag inom ST-utbildningsansvarig och uppgiften har
sedan oktober tagits över av Anna Nordenström Dalén. KUB-kurser inom övre abdominell kirurgi har
under verksamhetsåret hållits i Umeå och Karlskrona. Båda kurserna har fått mycket fin kritik i
kursutvärderingarna. Delar av KUB-fakulteten, bestående av Caroline Williamsson (Lund), Robert

Szepesvari (Växjö), Ellen Andersson (sammankallande, Norrköping), Erik Stenberg (Örebro), Peter
Elbe (Stockholm), David Edholm (Uppsala), Anna Nordenström Dalén (Sundsvall) och Oskar
Hemmingsson (Umeå) har sammanträtt vid ett heldagsmöte den 7 april. Precis som tidigare görs
fortlöpande uppdateringar av det utbildningsmaterial som står till förfogande för kurserna. KUBfakulteten har nu också beslutat att låta allt utbildningsmaterial granskas av inom varje ämne särskilt
kunniga experter för att säkerställa att en god och hög nivå hålls på våra KUB-kurser inom övre
abdominell kirurgi.
Under verksamhetsåret har styrelsens ST-utbildningsansvarige, Anna Nordenström Dalén, deltagit i
styrelsemötet den 16/3 samt alla utom två av telefonmötena.

Utbildning - postgraduate
Tidigare har det funnits två årliga bakjourskurser i övre abdominell kirurgi i Sverige. Kursen
anordnad av Lund-Göteborg har dock inte hållits sedan 2013 på grund av få sökande. Den
enda bakjourskurs som hållits de senaste åren har därför varit kursen som ordnas i
samarbete mellan Örebro-Linköping-Huddinge. Kursen hölls som vanligt i februari. Formell
fakultet för bakjourskursen inom övre abdominell kirurgi med representanter från alla
universitetsorter har sammankallats och mötts två gånger under verksamhetsåret, varvid
målbeskrivningen reviderats. Eventuellt behov av ytterligare bakjourskurs har också
diskuterats, men i nuläget förefaller det vara balans mellan antalet sökande och antalet
tillhandahållna kursplatser till Örebro-Linköping-Huddinge-kursen.
Som mer allmän post-graduateutbildning inom övre abdominell kirurgi arrangeras den sk
SÖK-kursen under Magnus Sundboms ledning med sitt 3-åriga rullande schema och 4-5
träffar årligen. Under verksamhetsåret har övre GI-blödning, esofagus/ventrikelcancer,
pankreascancer, obesitaskirurgi och leverkirurgi avhandlats.

Kvalitetsregister och vårdprogram
Under året har SFÖAK haft ett fortsatt gott samarbete med de kvalitetsregister där SFÖAK
har representanter i styrgruppen (esofagus/ventrikelcancer, lever/gallvägscancer,
pankreas/periampullär cancer, obesitas samt gallstensjukdom). I den dialog som varit
framkommer att registren för närvarande behöver minimala insatser från SFÖAK.
Kvalitetsregisterarbetet har inneburit att styrelsen har tagit aktiv del i att utse ny
representant i SOREGs styrgrupp samt deltagit i framtagandet av debattartikel kring
kvalitetsregistrer i ”Dagens Medicin” tillsammans med huvudförfattaren doc. Bengt
Hallerbäck.
Styrelsen har avgett remissvar på vårdprogram bland annat det för pankreascancer, inklusive
periampullär cancer.
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 17 mars på Citykonferensen i Stockholm och temat var ”akut övre
GI-blödning”. Nästa års SFÖAK-dag går av stapeln fredag 8 maj i Stockholm. Innehållet
kommer att bestämmas av den tillträdande styrelsen.

För SFÖAKs styrelse
Stockholm, 31 juli 2017
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