
 
 
Verksamhetsberättelse 2017/2018 
med ekonomisk redovisning för 2017 
 

Styrelsens sammansättning och arbete 
Vid årsmötet 2017 avgick den vetenskaplige sekreteraren Magnus Sundbom och kassören 
Eva Szabo. Bengt Isaksson valdes till ny vetenskaplig sekreterare och Jenny Rystedt till ny 
kassör. Anna Nordenström Dalén, som varit adjungerad ledamot i styrelsen sedan 
september 2016, valdes till ordinarie ledamot. Alla medlemmar i styrelsen har definierade 
ansvarsområden för att tydliggöra arbetet och underlätta byten.  

 

SFÖAKs styrelse 2017-2018 
 

 Funktion Ansvarsområde 
Magnus Nilsson  Ordförande Leda styrelsen, internationella frågor 
Bengt Isaksson Vetenskaplig sekreterare Kirurgveckoplanering mm 
Jenny Rystedt Kassör Ekonomi 
Fredrik Lindberg Ledamot Utbildning: postgraduate-nivå 
Anna Nordenström Dalén Ledamot Utbildning: ST-nivå 
Christian Sturesson Ledamot Information, hemsida, stipendier 
Erik Johnsson Ledamot Kvalitetsregister och Vårdprogram 
 

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 höst och vår 



 

Ekonomi 

Balans- & resultaträkning 2017 (2016)  
Ingående balans    559 996  (415 843) 

Resultat   -136 605  (144 153) 

Utgående balans    423 391  (559 996) 

 

Resultaträkning Intäkter Utgifter 
Kostnader styrelsen 0 67 362(64 608) 

SFÖAK dagen 10 000 (0) 27 813 (60 419) 
Medlemsavgifter 25 500 (25 400) 0 

Årsmöte & medlemsmiddag 11 400 (*) 64 749 (*) 
Postgiroavgifter mm 0 (2 868) 1 022 (4 196) 

Ränta 0 0 
Stipendier 10 000 (30 000) 10 000 (30 000) 

Hemsida 0 10 957 (11 869) 
Kirurgveckan 0 (343 139**) 11 602 (86 163) 

Summa 56 900 (401 407) 193 505 (257 255) 
Resultat 2017 0 (144 153) 136 605 (0) 

* ej tidigare särredovisat, inkl. i Kirurgveckan; ** överskott 2015 & 2016 

 

Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Föreningens bokslut visar detta år ett 
negativt resultat. Resultatet beror på att inget överskott för Kirurgveckan ingår i 2017 års 
resultat. Överskottet för 2016 delades ut redan 2016 och 2017 års överskott betalades ut 
efter årsskiftet. Enligt besked från SKF maj 2018 kommer skatt för överskottet för 
Kirurgveckan för 2017 och framöver att betalas av delföreningarna själva vilket måste 
beaktas i framtida budget och resultat. 
 
Styrelsemedlemmarna erhåller inte några arvoden och landstingen bekostar över lag inte 
längre ersättning för resor och uppehälle i samband med förtroendeuppdrag vilket resulterar 
i ökade kostnader för reseersättningar vid fysiska möten. Styrelsen träffas två gånger per år 
och för att minimera kostnaderna äger det ena styrelsemötet rum i samband med SFÖAK-
dagen. I styrelsens kostnader 2017 ingår också reseersättningar till Sföak-representanter vid 
KUB-möten och KKF (kommittén för klinisk forskning) liksom bakjoursfakultet. 
 
Föreningen har sökt och erhållit sponsorbidrag för resestipendium 2017 då sökande 
saknades till forskarstipendiet.  
 
Styrelsen har noterat de tidigare årens negativa resultat och bristande budgetuppfyllelse 
varför ny budgetmodell enligt nedan föreslås. Diskussion förs med SKF om hur KUB-



fakultetens och bakjoursfakulteternas möten ska finansieras och vem/hur skatten för 
överskott från Kirurgveckan skall betalas.  
 
För att undvika (budgeterade) underskott 2019 och framåt föreslås en höjning av 
medlemsavgiften till 200 kr per år vilket skulle ge en budget i balans. 
 

 

Budget 2019 
 Intäkter Utgifter 

Kostnader styrelsen  50000 
Möten KUB, Bakjour, KKF  13500 

SFÖAK dagen  25000 
Medlemsavgifter 50 000  

Årsmöte och medlemsmiddag 10 000 50000 
Postgiroavgifter mm  1500 

Stipendier 30 000 40000 
Hemsida  11000 

Kirurgveckan 2018 146 000  
Kirurgveckan 2019  15000 

Skatt Kirurgveckan 2018  30000 
      

Summa 236 000 236000 
 

Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter 
Vår vetenskaplige sekreterare har under verksamhetsåret deltagit i planeringen inför 
Kirurgveckan i Helsingborg. Planeringsarbetet har i vanlig ordning skett såväl vid möten med 
Stora Programkommittén som enskilt inom föreningen. SFÖAKs program innefattar fyra egna 
symposier: ”Premaligna lesioner”, ”Minimally invasive cancer surgery”, ”Metastaskirurgi” 
och ”Stor kirurgi” samt två ST-luncher med titlarna ”Leverblödningar” och ”Kirurgi vid akut 
pankreatit”. Till årets kirurgvecka inkom 36 abstrakts till SFÖAK program. Dessa bedömdes 
och scorades av den vetenskapliga kommittén under ledning av den vetenskaplige 
sekreteraren. Efter detta valde styrelsen ut de 22 stycken högst rankade som orala 
presentationer fördelat på tre sessioner av fria föredrag. Övriga abstrakt accepterades som 
posters, vilka presenteras under en gemensam session (obesitas, esofagus/ventrikel och 
lever/galla/pankreas). Postersessionen kommer även i Helsingborg att ske i omedelbar 
anslutning till årsmötet.  

Styrelsen har under året deltagit i arbetet att utse bästa avhandling inom vårt område för 
vidare bedömning inom Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF). Dessutom har stipendiater 
till SFÖAK:s forskar- respektive resestipendium utsetts. 



Utbildning - ST-nivå 

Under verksamhetsåret har KUB-kurser inom övre abdominell kirurgi hållits i Umeå, 
Stockholm och Uppsala. Samtliga kurser har fått mycket fin kritik i kursutvärderingarna. KUB-
fakulteten, bestående av Anna Nordenström Dalén (sammankallande, Sundsvall), Caroline 
Williamsson (Lund), Robert Szepesvari (Växjö), Erik Stenberg (Örebro), Peter Elbe 
(Stockholm), David Edholm (Uppsala), Ulrika Smedh (Göteborg), Pernilla Benjaminsson 
Linköping) och Oskar Hemmingsson (Umeå) har sammanträtt vid ett heldagsmöte den 13 
april och uppdaterar fortlöpande det utbildningsmaterial som står till förfogande för 
kurserna.  
 
Den 5/5 2018 hölls SFÖAK-dagen i Stockholm med temat gallstenssjukdom. Dagen vände sig 
särskilt till ST-läkare inom kirurgi och arrangerades av SFÖAK-styrelsen tillsammans med 
representanter från ST-föreningen KIRUB. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsens ST-utbildningsansvarige, Anna Nordenström Dalén, 
deltagit i SFÖAK-styrelsens internat den 28-29/9 2017, styrelsemötet den 4/5 2018 samt alla 
utom två av telefonmötena. 
 

Utbildning – postgraduate 
På grund av god tillströmning av anmälningar till bakjourskursen, kommer ytterligare en kurs 
att dras igång i Göteborgsregi och komplettera Örebro-Linköping-Huddinge-kursen som går i 
februari. Denna nya kurs planeras hållas under hösten och kompletterar således även 
tidsmässigt. 

Som mer allmän post-graduateutbildning inom övre abdominell kirurgi arrangeras den s.k. 
SÖK-kursen under Magnus Sundboms ledning med sitt 3-åriga rullande schema och 4-5 
träffar årligen. Under verksamhetsåret har deltagarna fått sig till livs så varierande ämnen 
som sarkom och tromboser, övre abdominellt trauma, benign pankreaskirurgi, akut 
esofagus-ventrikelkirurgi och benign esofagus-ventrikelkirurgi. De har även därmed hunnit 
gå i mål med kursen, och de blir således en ny kull yngre ÖGI-kirurger som till hösten får 
chansen att på detta sätt förkovra sig inom vår subspecialitet. 

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 
representation i SOREGs och Gallrix styrgrupper. 



Föreningens informationsarbete, inklusive hemsidan 
Vi har fortsatt stort stöd av Olle Dahlbäck för att uppdatera SFÖAKs hemsida och distribuera 
medlemsbrev. Möteskalendariet på hemsidan uppdateras med möten, kongresser och 
utbildningar på förslag från styrelsen och även från övriga medlemmar i föreningen. Vi 
försöker hålla möteskalendariet aktuellt. För att hålla medlemmarna fortlöpande 
informerade om SFÖAKs arbete har styrelsen skickat ut månadsbrev via mail med kortfattad 
beskrivning av månadens aktivitet. SFÖAKs stipendium delades inte ut 2017 då ingen 
sökande fanns. I år har vi glädjande fått in flera ansökningar från väl meriterade medlemmar. 
Vi har även fortsatt att utlysa resestipendium för främjandet av internationellt och nationellt 
utbyte. Även till detta stipendium har vi fått flera kvalificerade sökande.    

SFÖAK dagen  

Årets SFÖAK-dag hölls den 4 maj i Läkarförbundets lokaler i Stockholm och temat var 
”Gallkirurgi”. Årets dag arrangerades i nära samarbete med KIRUB och var mycket 
uppskattad av de nära 50 deltagarna.  

 

 

 

För SFÖAKs styrelse 

Stockholm, 21 juni 2018 

 

 

Magnus Nilsson 

Ordförande 
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