
 

Verksamhetsberättelse 2021–2022 med 
ekonomisk redovisning för 2021 

Styrelsens sammansä<ning och arbete 
Vid årsmötet 2021 avgick Jenny Rystedt, Chris;an Sturesson, Jacob Freedman och Kris;na 
Hasselgren. Alla medlemmar i styrelsen har definierade ansvarsområden för aH tydliggöra 
arbetet och underläHa byten.  

SFÖAK styrelse 2021–2022 
  FunkCon  Ansvarsområde 
Linda Hauge  Ordförande  Leda styrelsen, hemsidan 

Oskar Hemmingsson Vetenskaplig sekreterare Planering av Kirurgveckan, s;pendier 

Mar;n Jeremiasson Kassör  Ekonomi 

Ulrika Smedh  Ledamot  Utbildning ST-nivå 

Poya Ghorbani Ledamot  Utbildning specialistnivå 

Staffan Törnudd Ledamot  Examina;on, remisser 

Erik Stenberg  Ledamot  Registeransvar 

Vid varje styrelsemöte har ak;viteterna inom olika ansvarsområden redovisats och 
diskuterats. Planering, genomförande och uppföljning av kirurgveckan är en vik;g del av 
styrelsens arbete och tar en stor del av ;den i anspråk. Styrelsen har haW internat i början av 
hösten och däreWer digitala möten en gång per månad. 



Ekonomisk redovisning för SFÖAK verksamhetsåret 2021 
Den ekonomiska redovisningen sker per kalenderår. Föreningens bokslut för 2021 visar eH 
litet nega;vt resultat. Minusresultatet beror i huvudsak på uteblivna intäkter från 
Kirurgveckan 2020 som ställdes in och således inte genererade något överskoH ;ll 
delföreningarna. 

 

Styrelsemedlemmarna erhåller inga arvoden men föreningen bekostar normalt resor och 
uppehälle/mat i samband med möten och internat. Under 2021 har SFÖAK-s styrelse träffats 
fysiskt i samband med Kirurgveckan i Göteborg samt på internat i Stockholm oktober 2021. 
Övriga månadsmöten har skeH digitalt utan kostnader. 

 

Från och med 2021 har föreningen ånyo en sponsor för bidrag ;ll SFÖAK-dagen och SFÖAK-s 
forskars;pendium. Tidigare år har SFÖAK själva finansierat eH reses;pendium på SEK 10 000 
men med anledning av Covid-pandemin har styrelsen valt aH inte göra så 2021 och 2022. En 
from förhoppning om en normal Kirurgvecka i Stockholm 2022 med många deltagare bör 
generera viss avkastning ;ll delföreningarna i paritet med ;digare år då Kirurgveckan 
arrangerats fysiskt. Föreningen har dessutom ca SEK 300 000 på eH separat sparkonto som 
ligger helt orört sedan flera år ;llbaka. På utgiWssidan ser vi 2022 ökade kostnader för IT-
support där ;digare ersäHning för dessa tjänster inte räknats upp på flertalet år. 



 

Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga akCviteter  
Vår	vetenskaplige	sekreterare	har	under	verksamhetsåret	deltagit	i	planeringen	inför	
Kirurgveckan	i	Stockholm	2022.	Planeringsarbetet	har	i	vanlig	ordning	skett	såväl	vid	
möten	med	Stora	Programkommittén	som	inom	vår	delförening.	SFOB AKs	program	
innefattar	egna	vetenskapliga	symposier:	”Akut	esofagus”,	”Obesitaskirurgiskt	
seminarium,	indikation	och	metod”,	”Lokalt	avancerad	pankreascancer”	och	”Framtidens	
OB AK-kirurg".	Därtill	arrangerar	vi	ett	symposium,	”Hiatus	update”,	tillsammans	med	
delföreningen	SIKT.	Under	2022	skickades	51	abstracts	till	SFOB AKs	del	av	kirurgveckan	
och	dessa	bedömdes	av	en	oberoende	kommitté	och	av	styrelsen.	Vi	avdelar	två	
sessioner	med	fria	föredrag	där	vi	ger	utrymme	för	både	korta	”speedtalks”	och	
traditionella	föredrag	utifrån	inskickade	abstract.	 
SFOB AK-dagen	genomförts	1:a	april	vid	Norra	Latin	i	Stockholm	med	temat	”När	det	
läcker	-	förebygga,	upptäcka	och	behandla	läckage	vid	övre	abdominal	kirurgi”.		Det	
samlade	ett	fyrtiotal	deltagare	från	hela	landet	och	refererades	i	Svensk	kirurgi. 
Styrelsen	har	under	året	deltagit	i	arbetet	att	utse	bästa	avhandling	inom	vårt	område	
för	vidare	bedömning	inom	Kommittén	för	Kirurgisk	Forskning	(KKF).	Därtill	har	vi	
utlyst	SFOB AK-stipendium.	

Utbildning – Bakjour och SÖK 

Under verksamhetsåret 2021/2022 har det arrangerats en bakjourskurs i Övre 
Abdominalkirurgi i Göteborg (2–3 december). Det planerades yHerligare en kurs i Linköping 
3–4 februari i år men ställdes in pga. pandemin. Under hösten 2022 planeras två nya kurser, 
dels i Linköping (17–18 november), dels i Lund (1–2 december). Platserna är eWertraktade 
men två kurser/år har ;digare varit ;llräckligt för aH täcka behovet. Oktober 2021 startades 
den tredje omgången av SÖK, en treårig kurs för specialister i övre abdominalkirurgi. 
Kurskonceptet är nu inne på siH ;onde år och arbetet med kursen har belönats med Svensk 
Kirurgisk Förenings Utbildningspris vid senaste kirurgveckan. 30 ÖAK-specialister deltar i 
kursen och totalt planeras 15 träffar utspridda under åren 2021–2024 (fem träffar/år). 



Senaste träffen ägde rum i maj i Linköping och kursen går vidare med nästa träff eWer 
sommaren (oktober) i Uppsala där ämnet leverkirurgi avhandlas. 

Utbildning - ST-nivå  
Under verksamhetsåret har det arrangerats 3 fysiska KUB-kurser och en SK-kurs. Väntelistan 
för KUB-kurs ÖAK är i jämvikt. KUB-fakulteten är fulltalig med representanter från samtliga 
universitetssjukhus samt Karlstad. 

ExaminaCon 
SFÖAK har deltagit i framtagandet och uformningen av den återstartade specialist-tentamen 
där tentamen hölls 6/5–22. 

Remisser 
SFÖAK har behandlat och svarat på de ;ll föreningen inkomna remisser. 

Kvalitetsregister  
Under året har SFÖAK haW eH fortsaH goH samarbete med de kvalitetsregister där vi har 
representanter i styrgruppen (esofagus/ventrikelcancer, lever/gallvägscancer, pankreas/
periampullär cancer, obesitas samt gallstensjukdom). Arbete pågår med aH iden;fiera vilken 
roll SFÖAK ska ha i våra olika register. DeHa arbete kommer fortgå under nästa 
verksamhetsår.   

Föreningens informaConsarbete, inklusive hemsidan  
Vi har fortsaH stort stöd av Olle Dahlbäck för aH uppdatera SFÖAKs hemsida och distribuera 
medlemsbrev. Kalendariet på hemsidan uppdateras med möten, kongresser och utbildningar 
på förslag från styrelsen och medlemmar i föreningen. För aH hålla medlemmarna 
fortlöpande informerade om SFÖAKs arbete har styrelsen skickat ut månadsbrev via mail 
med korfaHad beskrivning av månadens ak;vitet.  

För SFÖAK styrelse  
Stockholm, 8 augus; 2022  

Linda Hauge  
Ordförande 


	Styrelsens sammansättning och arbete
	SFÖAK styrelse 2021–2022
	Funktion  Ansvarsområde

	Ekonomisk redovisning för SFÖAK verksamhetsåret 2021
	Kirurgveckan samt övriga vetenskapliga aktiviteter
	Utbildning – Bakjour och SÖK
	Utbildning - ST-nivå
	Examination
	Remisser
	Kvalitetsregister
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