Verksamhetsberä ttelse 2020/2021
med ekonomisk redovisning fö r 2020
Styrelsens sammansättning och arbete
Vid årsmötet 2020 avgick ledamot Bengt Isaksson och ersattes av Oskar Hemmingsson.
Alla medlemmar i styrelsen har definierade ansvarsområden fö r 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 ä r en viktig del
av styrelsens arbete och tar en stor del av tiden i anspråk.
Styrelsen har p g a covid-19 pandemin inte haft fysiska möten utan har haft
telefonmö ten i genomsnitt en gå ng per må nad.

Ekonomisk redovisning för SFÖAK verksamhetsåret 2020
Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Föreningens bokslut för 2020 visar
ett starkt positivt resultat. Resultatet beror framförallt på minskade eller helt uteblivna
utgifter till följd av pandemin samt ett större överskott från Kirurgveckan 2019 än
budgeterat.

Balans & resultaträkning
Ingående balans
Resultat
Utgående balans

2020
503 381
218 193
721 572

2019
466 884
36 497
503 381

Styrelsemedlemmarna erhåller inga arvoden men föreningen bekostar normalt resor
och uppehälle/mat i samband med möten och internat. 2020 har inga fysiska möten ägt
rum utan samtliga styrelsemöten och övrig representation har skett digitalt helt utan
kostnader. SFÖAK-dagen 2020 blev inställd och anmälningsavgiften återbetalades till
alla medlemmar som meddelade kassören sitt kontonummer. Eftersom även
Kirurgveckan ställdes in uteblev budgeterade kostnader för årsmöte, medlemsmiddag
och tillresta föreläsare.

Från och med 2021 har föreningen ånyo en sponsor för bidrag till SFÖAK-dagen
och forskarstipendiet. Den digitala Kirurgveckan 2021 förväntas inte ge upphov till
överskott men med tanke på 2020 års positiva resultat räknar vi med att kunna
hantera de ökade kostnaderna i samband med planerade fysiska möten under 2022.
Utöver ett oväntat stort positivt resultat för 2020 har föreningen ca SEK 300 000 på ett
separat sparkonto.

Budget 2022
Intäkter
Kostnader styrelsen
Möten KUB, Bakjour, KKF
SFÖAK dagen
Medlemsavgifter
Årsmöte och medlemsmiddag
Postgiroavgifter mm
Stipendier
Hemsida
Kirurgveckan 2021

20 000
50 000
10 000
30 000

40 000
1 500
40 000
13 000

0*

Kirurgveckan 2022

Summa

Utgifter
47 000
13 500
40 000

15 000

110 000

210 000

* Digital kirurgvecka Göteborg

Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter
Vår vetenskaplige sekreterare har under verksamhetsåret deltagit i planeringen inför
Kirurgveckan i Göteborg. Planeringsarbetet har i vanlig ordning skett såväl vid (digitala)
möten med Stora Programkommittén som enskilt (digitalt) inom föreningen. SFÖAKs
program innefattar fyra egna symposier: ”Är gallblåsan normal – en teoretisk och visuell
odyssé”, ”Endomagi”, ”Fatty liver disease and surgery” och ”Robotkirurgi vid ÖAKmaligniteter”. Dessutom har SFÖAK-dagen genomförts med temat ÖAK-incidentalom”,
refererat i Svensk kirurgi av Patrik Larsson.
Styrelsen har under året deltagit i arbetet att utse bästa avhandling inom vårt område
för vidare bedömning inom Kommittén för Kirurgisk Forskning (KKF).

Utbildning - ST-nivå
Under året 2020 har det arrangerats 2 digitala KUB-kurser. Endast en kurs under våren
2020 blev inställd på grund av pandemin. Under våren 2021 har ytterligare 2 digitala
kurser genomförts. Väntelistan för KUB-kurs ÖAK är i jämvikt. KUB-fakulteten är
fulltaliga med representanter från samtliga universitetssjukhus samt Karlstad. Vi har
under året 2020 och våren 2021 haft ett digitalt möte per termin vilket varit tillräckligt.

Kvalitetsregister
Under å ret har SFOb AK haft ett fortsatt gott samarbete med de kvalitetsregister dä r
SFOb AK har representanter i styrgruppen (esofagus/ventrikelcancer,
lever/gallvä gscancer, pankreas/periampullä r cancer, obesitas samt gallstensjukdom). I
den dialog som varit framkommer att registren fö r nä rvarande behö ver minimala
insatser frå n SFOb AK.

Fö reningens informationsarbete, inklusive hemsidan
Vi har fortsatt stort stö d av Olle Dahlbä ck fö r att uppdatera SFOb AKs hemsida och
distribuera medlemsbrev. Mö teskalendariet på hemsidan uppdateras med mö ten,
kongresser och utbildningar på fö rslag frå n styrelsen och ä ven frå n ö vriga medlemmar i
fö reningen. Fö r att hå lla medlemmarna fortlö pande informerade om SFOb AKs arbete har
styrelsen skickat ut må nadsbrev via mail med kortfattad beskrivning av må nadens
aktivitet. Jacob Freedman har skrivit en artikel i Svensk Kirurgi om övre abdominell
kirurgi i Sverige.

För SFÖAKs styrelse
Stockholm, 6 juli 2021

Christian Sturesson
Ordförande

