
	  

	  
	  
Verksamhetsberättelse	  2014/2015	  
med	  ekonomisk	  redovisning	  för	  2014	  
	  

Styrelsens	  sammansättning	  och	  arbete	  
Vid	  årsmötet	  2014	  avgick	  Ralf	  Segersvärd	  som	  vetenskaplig	  sekreterare	  och	  Thomas	  Gasslander	  som	  
kassör.	  Magnus	  Sundbom,	  Uppsala	  valdes	  till	  vetenskaplig	  sekreterare	  och	  Eva	  Szabo,	  Örebro	  valdes	  
till	  kassör,	  båda	  på	  tre	  år.	  Magnus	  Nilsson,	  Huddinge	  valdes	  in	  som	  ledamot.	  	  Magnus	  Nilsson	  fick	  
ansvaret	  för	  internationella	  kontakter	  för	  att	  förtydliga	  detta	  viktiga	  ansvarsområde.	  Alla	  medlemmar	  
i	  styrelsen	  har	  definierade	  ansvarsområden	  för	  att	  tydliggöra	  arbetet	  och	  underlätta	  byten.	  Bobby	  
Tingstedt	  har	  under	  delar	  av	  verksamhetsåret	  av	  personliga	  skäl	  inte	  kunnat	  delta	  i	  styrelsearbetet.	  
Christian	  Sturesson,	  också	  från	  Lund,	  har	  därför	  adjungerats	  till	  styrelsen	  för	  att	  sköta	  Bobbys	  
uppgifter.	  På	  kommande	  årsmöte	  i	  Örebro	  avgår	  Claes	  Jönsson,	  Bobby	  Tingstedt	  och	  Cecilia	  
Strömberg	  och	  ska	  ersättas	  av	  nya	  krafter.	  

	  

SFÖAK´s	  styrelse	  2014-‐2015	  
 

	   Funktion	   Ansvarsområde	  
Claes	  Jönsson	  	   Ordförande	   Leda	  styrelsen,	  externa	  kontakter	  
Magnus	  Sundbom	   Sekreterare	   Kirurgveckoplanering	  
Eva	  Szabo	   Kassör	   Ekonomi,	  stipendier	  
Cecilia	  Strömberg	   Ledamot	   Utbildning:	  postgraduate-‐nivå	  
Ellen	  Andersson	   Ledamot	   Utbildning:	  ST-‐nivå	  
Magnus	  Nilsson	   Ledamot	   Internationella	  frågor	  
Bobby	  Tingstedt	   Ledamot	   Kvalitetsregister	  och	  Vårdprogram	  
 

	  

Vid	  varje	  styrelsemöte	  har	  aktiviteterna	  inom	  olika	  ansvarsområden	  redovisats	  och	  
diskuterats	  med	  de	  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	  
Den	  ekonomiska	  redovisningen	  sker	  per	  kalenderår.	  Föreningens	  ekonomi	  är	  som	  tidigare	  
god.	  Revisorerna	  har	  under	  flera	  år	  påpekat	  att	  den	  goda	  ekonomin	  ska	  komma	  
medlemmarna	  till	  godo	  vilket	  styrelsen	  genom	  införandet	  av	  SFÖAK-‐dagen,	  stipendier,	  
resestipendier	  och	  sociala	  aktiviteter	  i	  samband	  med	  Kirurgveckan	  arbetar	  med.	  

	  

SFÖAK	  Bokslut	  2014	  

     
	  

  	   	  	   	   	   	  

	  

Totalt 

 	  Ingående behållning 722774,48 

 	  Inkomster 68032,55 

 	  Utgifter 262071,92 

 	  
	   	   	   	  Utgående behållning 528735,11 

 	  
	   	   	   	          

 	   	   	  	  

	  

	  

	  

	   	   	  



	  

Balansräkning 2014 
 	   	  

	  

Intäkter 

 

Utgifter 

Medlemsavgifter 22500 

 	  Medlemsmiddag 

 	  

48240 

SFÖAK dagen 6300 

 

45656 

Stipendiesponsring 30000 

 	  Stipendier 

 	  

100000 

Ränta 9232,55 

 	  Styrelsemöten/-uppdrag exkl middag 

 

 29673 

Styrelsemötesmiddagar 

 	  

 13138 

Hemsida, Tel.möten styrelsen 

 	  

 15591,75 

Postgiro-bankgiroavg 

 	  

 950 

Kirurgveckan 2014 

 	  

 8824,17 

 	   	   	  Summa 68032,55 

 

 262072,92 

 	   	   	  
	   	   	   	  Balans 2014 -194040,37 

 	  	  

Den	  ekonomiska	  redovisningen	  sker	  per	  kalenderår.	  Föreningens	  ekonomi	  är	  som	  tidigare	  god	  men	  
Congrex	  konkurs	  medförde	  att	  föreningen	  inte	  erhöll	  några	  intäkter	  från	  Kirurgveckan	  i	  Uppsala	  
2013.	  2014	  års	  utgifter	  härrör	  framför	  allt	  från	  Kirurgveckan	  och	  SFÖAK-‐dagen	  som	  genomfördes	  i	  
april.	  Styrelsemedlemmarna	  erhåller	  inte	  några	  arvoden	  men	  landstingen	  har	  ökade	  krav	  på	  
ersättning	  för	  resor	  och	  uppehälle	  i	  samband	  med	  styrelsemöten.	  Föreningen	  har	  erhållit	  
sponsorbidrag	  för	  forskarstipendium	  och	  gästföreläsare	  vid	  Kirurgveckan.	  En	  extra	  utgift	  detta	  år	  blev	  
forskarstipendiet,	  då	  även	  2013	  års	  stipendium	  utbetalades	  under	  detta	  budgetår.	  	  

Styrelsen	  föreslår	  att	  medlemsavgiften	  förblir	  oförändrad	  nästa	  år.	  

Kirurgveckan	  samt	  övriga	  vetenskapliga	  aktiviteter	  
Vår	  vetenskaplige	  sekreterare	  och	  ordföranden	  har	  under	  verksamhetsåret	  deltagit	  i	  planeringen	  
inför	  Kirurgveckan	  i	  Örebro.	  Planeringsarbetet	  har	  i	  vanlig	  ordning	  skett	  såväl	  vid	  möten	  med	  Stora	  
Programkommittén	  som	  enskilt	  inom	  föreningen.	  SFÖAKs	  program	  innefattar	  tre	  egna	  symposier:	  
”Obesitaskirurgi-‐utmaningar	  i	  patientselektion”,	  ”Hiatuskirurgi-‐2015”,	  respektive	  ”Nu	  bränns	  det”	  
(om	  ablationsbehandling).	  SFÖAK	  deltar	  vidare	  i	  samverkanssymposium	  kring	  ”Gallvägsintervention	  



	  

efter	  gastric	  bypass”	  tillsammans	  med	  SIKT	  och	  ”Snabb	  återhämtning	  efter	  ÖAK-‐kirurgi”	  tillsammans	  
med	  PERIOP.	  Utöver	  detta	  har	  föreningen	  två	  ST-‐luncher	  kring	  ämnet	  svår	  pankreatit.	  Till	  årets	  
kirurgvecka	  inkom	  92	  abstrakts	  till	  SFÖAK	  program.	  Den	  vetenskapliga	  kommittén	  gjorde	  bedömning	  
och	  scoring	  med	  vår	  poängsättningsmall	  tillsammans	  med	  den	  vetenskaplige	  sekreteraren.	  	  Efter	  
detta	  valde	  styrelsen	  ut	  de	  24	  st	  högst	  rankade	  som	  orala	  presentationer	  fördelat	  på	  tre	  sessioner	  av	  
fria	  föredrag	  och	  övriga	  accepterades	  som	  posters	  vilka	  presenteras	  som	  tidigare	  på	  fyra	  parallella	  
sessioner	  (obesitas,	  esophagus-‐ventrikel,	  lever-‐galla	  resp.	  pankreas)	  med	  två	  moderatorer	  per	  skärm	  
och	  session.	  Postersessionen	  kommer	  i	  Örebro	  att	  ske	  i	  omedelbar	  anslutning	  till	  årsmötet	  där	  även	  
2015	  års	  forskarpristagare	  kommer	  att	  presenteras.	  	  

Utbildning	  -‐	  ST-‐nivå	  
Under	  verksamhetsåret	  2014-‐2015	  har	  KUB-‐fakulteten	  fortsatt	  arbeta	  med	  att	  utveckla	  KUB-‐kurserna	  i	  övre	  GI-‐
kirurgi	  vid	  två	  heldagsmöten	  på	  Läkaresällskapet	  i	  Stockholm.	  Föreläsningsmaterialet	  har	  kompletterats	  och	  
delvis	  omarbetats	  utifrån	  den	  kurskritik	  som	  inkommit.	  Flera	  fakultetsmedlemmar	  har	  under	  året	  lämnat	  sina	  
uppdrag	  och	  ersatts	  av	  nya	  medlemmar,	  som	  samtliga	  nu	  satt	  sig	  in	  i	  sina	  ansvarsområden.	  

Det	  har	  getts	  KUB-‐kurser	  i	  Linköping,	  Umeå	  (ny	  kursort),	  Växjö	  (ny	  kursort),	  Uppsala	  och	  Stockholm.	  Kurserna	  
har	  överlag	  fått	  mycket	  goda	  vitsord	  av	  både	  föreläsare	  och	  kursdeltagare.	  

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.	  Den	  enda	  bakjourskurs	  
som	  hållits	  under	  verksamhetsåret	  har	  därför	  varit	  kursen	  som	  ordnas	  i	  samarbete	  mellan	  Örebro-‐
Linköping-‐Huddinge.	  Kursen	  höll	  enligt	  samstämmiga	  rapport	  hög	  kvalitet	  och	  var	  som	  vanligt	  mycket	  
uppskattad.	  

Inför	  kommande	  år	  behövs	  dock	  sannolikt	  minst	  två	  bakjourstillfällen	  för	  att	  klara	  de	  behov	  som	  
finns.	  

Kvalitetsregister	  och	  vårdprogram	  
SFÖAK	  har	  som	  tidigare	  ett	  aktivt	  engagemang	  i	  fem	  kvalitetsregister	  för	  esofagus/ventrikel	  cancer,	  
lever/gallvägscancer,	  pankreas/periampullär	  cancer,	  obesitas	  samt	  gallstensjukdom.	  

SFÖAK	  har	  tidigare	  tillsammans	  med	  moderföreningen	  och	  SIKT	  tillskrivit	  SBU	  om	  betydelsen	  av	  ett	  
uppdaterat	  kunskapsunderlag	  avseende	  gallstenssjukdomen.	  Glädjande	  nog	  har	  detta	  hörsammats	  
och	  under	  det	  gångna	  året	  har	  arbetet	  med	  en	  SBU-‐rapport	  om	  detta	  angelägna	  ämne	  startats.	  
SFÖAKs	  representeras	  av	  Claes	  Jönsson	  och	  Lars	  Enochsson.	  

SFÖAKs	  framtida	  roll	  avseende	  kvalitetsregister	  och	  vårdprogram	  är	  en	  viktig	  fråga	  för	  fölreningen.	  
Mycket	  av	  det	  arbete	  där	  SFÖAK	  och	  andra	  specialitetsföreningar	  varit	  initativtagare	  och	  drivande	  
har	  tagits	  över	  av	  myndighetsliknande	  strukturer	  som	  RCC.	  På	  många	  sätt	  är	  detta	  bra	  inte	  minst	  då	  
verksamheterna	  har	  växt	  kraftigt	  och	  kräver	  mycket	  resurser.	  Men	  det	  är,	  framförallt	  för	  våra	  
patienter,	  viktigt	  att	  vi	  och	  andra	  delföreningar	  inom	  kirurgin	  har	  ett	  stort	  fortsatt	  inflytande	  över	  
den	  fortsatta	  utvecklingen	  så	  att	  register	  och	  vårdprogram	  används	  för	  att	  förbättra	  vården	  och	  inte	  
till	  andra	  syften.	  



	  

Internationellt	  
Under	  året	  har	  SFÖAK	  strävat	  efter	  ett	  ökat	  internationellt	  engagemang	  för	  sina	  medlemmar.	  Bland	  
annat	  så	  har	  ett	  stipendium	  för	  internationella	  studieresor	  om	  10	  000	  kr	  instiftats	  från	  och	  med	  2015.	  
SFÖAK	  har	  också	  aktivt	  medverkat	  till	  att	  det	  nu	  bildats	  en	  europeisk	  delförening	  för	  esofagus-‐	  och	  
ventrikelkirurgi	  underställda	  UEMS	  och	  European	  Board	  of	  Surgery.	  I	  detta	  sammanhang	  kommer	  
den	  första	  examinationen	  för	  europeisk	  ackreditering	  i	  esofagus-‐	  och	  ventrikelkirurgi	  att	  äga	  rum	  i	  
Stockholm	  4	  november	  2015.	  

Föreningens	  hemsida	  
Redaktör	  för	  föreningens	  hemsida	  är	  som	  tidigare	  Olle	  Dahlbäck,	  Lund.	  Hemsidan	  uppdateras	  
fortlöpande	  och	  den	  nya	  struktur	  som	  hemsidan	  fick	  förra	  året	  har	  gjort	  den	  mer	  lättarbetad	  och	  
översiktlig.	  	  

SFÖAK	  dagen	  	  

Årets	  SFÖAK-‐dagen	  hölls	  den	  17:e	  april	  på	  Citykonferensen	  i	  Stockholm	  och	  temat	  var	  
”Komplikationshantering	  i	  Övre	  Abdominell	  Kirurgi.	  Utvärderingen	  visade	  att	  deltagarna	  var	  mycket	  
nöjda	  med	  innehållet	  Nästa	  års	  SFÖAK-‐dag	  går	  av	  stapeln	  fredag	  15:e	  april	  på	  Svenska	  
Läkaresällskapet	  i	  Stockholm.	  Innehållet	  kommer	  att	  bestämmas	  av	  den	  tillträdande	  styrelsen.	  

Remissyttranden:	  
Styrelsen	  har	  avgivit	  remissyttranden	  eller	  kommentarer	  avseende:	  

• Nationellt	  vårdprogram	  Levercellscancer	  
• Kursutskott	  inom	  Svensk	  Kirurgisk	  Förening	  
• Nomineringsanmodan	  ledamöter	  i	  förhandlingsdelegationen	  Läkarförbundet	  
• Nya	  verksamheter	  för	  rikssjukvård	  
• Forum	  GIMIICum	  

	  

 

 

 

För SFÖAKs styrelse 

Göteborg juli 2015 

 

 

Claes Jönsson 

Ordförande 


