Svensk Kirurgisk Förening
Verksamhetsberättelse för år 2015

Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt vid årsmöte den 19 augusti under
Kirurgveckan i Örebro.
Föreningen hade den 31 december 2015 1434 fullt betalande medlemmar, 314 pensionärsmedlemmar, 22 utlandsboende medlemmar och 19 hedersmedlemmar. Under verksamhetsåret
invaldes 92 nya medlemmar.
Styrelsen har under året haft ett internat, fyra sittande möten och sju telefonmöten.
Protokollen finns tillgängliga på kansliet och hos sekreterarna.
Styrelsen har arrangerat ett dialogmöte där samtliga kirurgiska verksamhetschefer, professorer
och studierektorer varit inbjudna till Faculty Club på Karolinska Universitetssjukhuset i april.
Kort sammanfattat så diskuterades den nya ST-utbildningen i kirurgi, nya målbeskrivningen,
det internationella projektet ”Global Surg”, säker bukkirurgi och säker traumavård.
Styrelsen har också haft två dialogmöten med samtliga delföreningar dit ordförande, sekreterare, kassör och utbildningsansvariga varit kallade. Första mötet hölls i april på Faculty Club,
Karolinska Universitetssjukhuset. Där diskuterades framförallt utbildningsfrågor/KUB/kursverksamhet och övergripande föreningsfrågor/ekonomi. Det andra mötet hölls i oktober på
Radisson Blu Royal Viking i Stockholm. Temat för det mötet var akutkirurgins organisation
och roll.

Ekonomisk redovisning
Händelser under räkenskapsåret
Under året har Svensk Kirurgisk Förenings Verksamheter AB, för föreningens samtliga
momspliktiga verksamheter, aktiverats. AB´t är helägt av föreningen och dess ekonomiska
resultat skall således fullt ut beaktas när föreningens totala ekonomiska utfall för verksamhetsåret bedöms.
Aktiviteten i AB´t har inneburit att moderföreningens omsättning krympt i motsvarande grad
som AB´t har expanderat. Detta innebär sålunda att betydande intäkter såväl som kostnader
flyttats från förening till AB´t vilket illustreras nedan i de ekonomiska rapporterna.
Som en konsekvens av bildandet av AB´s och med de krav på principer för redovisning av
detta som ställts kommer även en del förändringar att genomföras under 2016 bland annat avseende principer för periodiseringar av intäkter och kostnader. Detta för att skapa en bättre
kongruens med allmänt gällande principer och för att undvika en ojämnhet i resultat från år
till år vilket illustreras nedan.

Som tidigare har aktivitetsgraden i föreningen varit hög. Kirurgveckan i Örebro bjöd på, förutom högklassiga arrangemang, även på ett mycket gott ekonomiskt resultat som dessutom
rapporterades mycket snabbt efter avslutad kongress.
RESULTATRAPPORT

SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Intäkter
Intäkterna för räkenskapsåret 2015 (2014) uppgick till 4 928 581(9 362 465) kr. Den stora
skillnaden jämfört med 2014 beror framför allt på att betydande intäkter återfinns i föreningens AB samt att till viss del en del intäkter från 2013 periodiserats att falla in under 2014.
Kostnader
Kostnaderna för räkenskapsåret 2015 (2014) uppgick till 5 549 236(7 317 245) kr. Noterbart
är att kostnaderna i inte har reducerats i motsvarande grad som intäkterna. Detta beror på att
vissa kostnader som uppkommit under 2014 periodiserats att falla in under 2015. Detta som
huvudsaklig förklaring till att resultatet för 2014 blev utomordentligt positivt. Se nedan.
Resultat
År 2015 (2014) års resultat, inklusive resultatet från finansiella poster uppgick därmed till
-620 655 (2 044 805).
För jämförelse visas även resultatet för 2013 som uppgick till -1 051 106 kr. Således en betydande variation år från år vilket kommenterats ovan.

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Intäkter
5 744 545.
Kostnader
5 564 098.
Resultat
Resultatet för räkenskapsåret 2015 inklusive resultat från finansiella poster och skatt uppgick
till 140 774.
Det sammanlagda resultatet för Föreningen inklusive helägt AB uppgick sålunda till -620 655
+ 140 774 = -479 881

BALANSRAPPORT

SVENSK KIRURGISK FÖRENING
Tillgångar, skulder och kapital
Summa tillgångar var per 31/12, 2015 Summa 8 377 092(11 316 528) kr, långfristiga skulder
1 983 589 (2 882 000) kr, kortfristiga skulder 2 449 096(2 041 385) kr och Summa eget kapital 3 944 407(6 393 143) kr.
(Långfristiga skulder utgörs huvudsakligen av förvaltat kapital för ATLS)

SVENSK KIRURGISK FÖRENINGS VERKSAMHETER AB
Tillgångar, skulder och kapital
Summa tillgångar var per 31/12, 2015 Summa 1 743 390 kr, långfristiga skulder 0 kr, kortfristiga skulder 1 502 616 kr. Summa eget kapital 240 774 kr.
Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet år 2015 uppvisar för Föreningen ett underskott, som föreslås balanseras i ny räkning. Svensk Kirurgisk Förenings kapital minskar från 6 307 258 kr till
3 944 407 kr. Det försämrade resultatet 2015 jämfört med 2014 beror som redan nämnts på
bildandet och aktiverande av AB´t med åtföljande överflyttning av intäkter och kostnader
samt periodiseringseffekter vilka sammanfattningsvis resulterat i ett mycket positivt resultat
för 2014 vilket i sin tur bland annat orsakats av att betydande kostnader för samma år belastar
2015 års resultat.
Det negativa resultatet för Svensk Kirurgisk Förening kompenseras i viss mån av resultatet i
föreningens AB vars resultat på samma sätt föreslås balanseras i ny räkning.

Utbildningskommittén
Peter Elbe, Stockholm
Martin Björck, Uppsala
Helena Taflin, Göteborg
Björn Frisk, Skövde
Jessica Frisk, Norrköping
Ann-Cathrin Moberg Hägvall, Malmö/Lund
Oskar Hemmingsson, Umeå

Ordförande
Professorsrepresentant
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Sekreterare och yngre representant

Utbildningskommittén fortsatte med principen att fördelat ansvarområdena enligt följande:
Peter Elbe har varit ordförande och ansvarig för SPUR. Björn Frisk har varit ansvarig för föreningens kursverksamhet utom bakjourskurserna som har vilat på ansvarig för bakjourskolan.
Helena Taflin har varit ansvarig för studierektorsnätverket och arbetet med den nya specialistutbildningen. Ann-Cathrin Moberg Hägvall har varit ansvarig för bakjoursskolan. Jessica
Frisk har varit fortbildningsansvarig samt ansvarig för ATLS. Oskar Hemmingsson har varit
sekreterare och yngre representant samt ansvarig för IT frågor inklusive hemsidan.
Utbildningskommittén har under 2015 haft två internat. Kommittén har också haft sju telefonmöten. Utöver det har det tillkommit möten enlig nedan.
Utbildningskommitténs arbete har under verksamhetsåret bestått i:
Årets utbildningsinsats
Priset för årets utbildningsinsats 2015 tilldelades Louis Riddez, Karolinska Universitetssjukhet, med motiveringen: ”För hans idoga arbete med att vidareutbilda kirurger inom traumakirurgi inom ramen för Definitive Surgical Trauma Care (DSTC)-kursen. Han har genom åren
haft 2-3 kurser per år med internationella instruktörer och parallellt lärt upp nationella instruktörer. Att kunna genomföra dessa kurser kräver inte bara stor kunskap inom ämnesområdet
utan även en stor internationell närvaro på andra kurser och konferenser samt en stor portion
social kompetens. Louis Riddez är den i Sverige som har störst erfarenhet av traumakirurgi
och traumaorganisation i Sverige och att han genom alla år med glädje och en stor portion humor delat med sig av sin kunskap till oss andra.”

Nationella ST-kurser
Björn Frisk har under 2015 varit fortsatt ansvarig för KUB-kurserna. Vi har fortsatt att utveckla den centrala administrationen samtidigt som arbetsuppgifterna har ökat. Birgitta Haglund i Uppsala har ansvarat KUB-kansliet. Under 2015 har Birgitta, liksom 2014, lagt 80 %
av sin arbetstid för Svensk Kirurgisk Förening och 20 % åt Akademiska Sjukhuset Uppsala.
Såsom tidigare har Birgitta sin grundanställning på Uppsala Universitet som fakturerar SKF
månatligen inklusive ett litet administrativt påslag.
År 2015 genomfördes 46 kurser med sammanlagt ca 780 deltagare (en klar ökning från 2014
då 34 kurser genomfördes med drygt 600 deltagare). Kurserna fördelades enligt följande: 3
kärlkurser, 6 bråckkurser, 4 endokrinkurser, 4 ÖAK-kurser, 4 bröstkurser, 3 kolorektalkurser,
7 BKT-kurser och en kurs i medicinsk vetenskap.
De två nya kursfakulteter, akut kirurgi och basal endoskopi, som startades upp 2014 gav sina
första kurser. Två kurser gavs i akut kirurgi och en kurs i basal endoskopi (ytterligare en kurs
i basal endoskopi gavs i Malmö utanför KUB kansliets organisation).
Det är fortfarande oklart hur stort det totala kursbehovet är, i synnerhet efter den nya specialitetsindelningen. Troligtvis är kursutbudet fortfarande något i underkant trots att några kurser
har fått ställas in och trots att kursutbudet har ökat påtagligt varje år. Huvudbekymret är
alltjämt ryckigheten i kursutbudet. Vissa delföreningar har ett år ordnat ett stort antal kurser
och på så sätt hållit nere väntelistorna för att nästa år bara ordna en eller ett par kurser varvid
köerna snabbt ökar igen. Utbildningskommittén har fortsatt haft en aktiv dialog med delföreningarna angående detta och delföreningarna är väl införstådda med problematiken.
Bakjoursskolan
Ann-Cathrin Moberg har under 2015 varit nationell studierektor för bakjoursskolan.
Sex stycken bakjourskurser har genomförts. Två kurser i funktionellt ledarskap, en i övre abdominell kirurgi, en i kolorektal kirurgi och två i kärl/trauma. Kursansökningar har till största
delen skötts via föreningens kurskansli i Uppsala där Birgitta Haglund är den som sköter
kansliet. Tre kurser i DSTC har genomförts utanför kurskansliets organisation.
Under Kirurgveckan i Örebro ackrediterades 13 nya bakjourer (en ökning från 2014 då sex
nya bakjourer ackrediterades). Diplom delades ut under årsmötet.
”Bakjoursfallet” har fortsatt publicerats i tidningen Svensk Kirurgi. Målsättningen under
senaste året har varit att hämta in autentiska fall från hela landet.
SPUR
Tre SPUR-inspektioner genomfördes under 2015 varav två var inom den övergripande inspektionen av sjukvårdsregionen Kristianstad.
Peter Elbe har deltagit i SPUREX-arbete. SPUREX har bland annat gjort om checklistan för
SPUR så att den ska passa den nya ST-utbildningen. En arbetsbeskrivning för SPUR-samordnare har också tagits fram. SPUREX hade under 2015 två sittande möten och tre telefonmöten.
KIRUB
Utbildningskommittén har haft fortsatt samarbete med KIRUB genom Oskar Hemmingsson.
KIRUB-dagarna anordnades i Skövde. Utbildningskommittén representerades här av Björn
Frisk och Oskar Hemmingsson. ST-läkare fick då ge sin syn på utbildningen i ett workshop-

format där även en enkät angående ST fylldes i. Utöver det informerades ST-läkarna i plenum
om SKF, våra kurser och nya ST-utbildningen.
Studierektorsnätverk
Helena Taflin har under året varit engagerad som ansvarig för SKFs studierektorsnätverk.
Kommunikation har skett löpande med Sveriges studierektorer, dels under möte på Kirurgveckan dels vid ett möte i april på Faculty Club på Karolinska Universitetssjukhuset där vi
diskuterat mer allmänna SR-frågor.
Professorsrepresentanten
Under Kirurgveckan i Örebro ledde Utbildningskommitténs professorsrepresentant Martin
Björck en diskussion på professorsmötet med titeln: ”Akademins roll vid utbildning av specialister i kirurgi. Uppföljning av diskussionerna 2014”. Att få tillstånd ett paradigmskifte så
tillvida att universiteten och de medicinska fakulteterna skulle engagera sig mer i specialistutbildningen av läkare i allmänhet, och kirurger i synnerhet, har visat sig vara svårt. Vid detta
professorsmöte diskuterades också olika alternativ för examination i kirurgi, inklusive EBSQ
Examination in General Surgery.
ATLS
Jessica Frisk har fortsatt som ansvarig för ATLS i Sverige. Möten har hållits med ATLS
kansli och dess styrgrupp. Arbetet med att formellt flytta ATLS-organisationen från
Practicum i Lund till Svensk Kirurgisk Förening påbörjades.
Fortbildning
Jessica Frisk har deltagit som SKF:s representant i Läkarförbundets fortbildningsnätverk.
Vi har också fört diskussioner med Svenska Läkaresällskapet som tagit fram ett eget fortbildningsdokument.
Nya ST-utbildningen
Den nya ST-utbildningen (SOSFS 2015:8) började gälla 1 maj 2015. Föreningen hade innan
dess var i aktiv i kontakterna med Socialstyrelsen för att påverka utformningen av den nya
förordningen och den nya målbeskrivningen.
I och med den nya ST-utbildningen så skrevs utbildningsboken om från grunden, ett arbete
som upptog större delen av utbildningskommitténs tid under året. Ett utkast till utbildningsboken skickades ut på remiss till delföreningarna, verksamhetscheferna, studierektorerna och
professorerna. Synpunkterna låg till grund för slutversionen av utbildningsboken. Det stora
antalet remissvar var god vilket visar på ett stort engagemang i ST-utbildningen. Föreningen
är också glad över att en många kirurger från olika delar av landet har bidragit till utformningen av utbildningsboken.
Utbildningskommittén har också haft kontakter med Läkarförbundet som arbetat med att ta
fram riktlinjer för de specialistöverskridande delmålen i målbeskrivningen (a- och b- delmålen). Läkarförbundets riktlinjer är tänkta att publiceras under 2016.
Övriga aktiviteter
Peter Elbe deltog som svensk representant på UEMS section of surgery mötet i Aten i september. Utbildning och fortbildning var centrala frågor. Föreningens har via vår internationella
sekreterare Malin Sund arbetat med att den europeiska examen ska kunna anpassas efter
svenska förhållanden.

Utbildningskommittén deltog i de två möten föreningen hade med delföreningarna, ett under
våren och ett under hösten.

Programkommittén
Programkommittén avhöll under verksamhetsåret 2015 fem organiserade sammanträden tillsammans med delföreningarna. Gruppen bestod under 2015 av fem ledamöter. Vid styrelsemötet i november bestämdes att Mikael Bergenheim ersätts med Per-Anders Larsson
(Helsingborg):
Robert Bränström, Stockholm, ordförande
Mikael Bergenheim, Karlstad, ersätts 1/12 av Per-Anders Larsson, Helsingborg
Göran Wallin, Örebro
Erik Nordenström, Lund/Malmö
Erik Wellander, Jönköping
Programkommittén har ett övergripande ansvar för schemaplanering och struktur vid Kirurgveckan. Detta arbete bedrivs tillsammans med samtliga kontrakterade Kirurgveckoarrangörer
och utformningen av veckan sker i nära samverkan med dessa. Under året gick mycket arbete
åt till att planera och ha ett övergripande ansvar för den i augusti 2015 genomförda Kirurgveckan i Örebro. Under hösten 2015 sattes arbetet igång med att planera för Kirurg-veckan i
Malmö/Lund 2016, som kommer att fortsätta på den inslagna vägen med en mer IT-baserad
vecka, utan programbok och mer interaktivitet med smartphones och ”paddor”. Programkommittén håller ständig kontakt med kommande Kirurgveckoarrangörer, i avsikt att följa utveckling om ekonomi, lokaler etc. Framtida arrangörer är i skrivande stund Malmö/Lund
2016, Jönköping 2017, Helsingborg 2018 och Norrköping 2019.
Både Svensk Barnkirurgisk Förening och Svensk Plastikkirurgisk Förening har nu varit med
ett antal Kirurgveckor med generellt positiva omdömen. Båda föreningarna deltar aktivt med
tillsammans med övriga delföreningar i arbetet med det vetenskapliga programmet.
Programkommittén har också eget program på Kirurgveckan, bland annat BJS-föreläsare,
vilket i Örebro var professor Martin Elliot från England. Plenarsessionen ägnades åt en återblick om de främsta vetenskapliga framstegen inom kirurgi de senaste 100-åren. Moderator
var Ulf Gunnarsson. Styrelsen gav också utrymme åt kvalitetsregistren, utbildningskommittén
och kommittén för klinisk forskning, och ordnade med Pelle Gustavsson på LIF ett patientsäkerhetssymposium med inriktning på säker traumavård.
Under 2014 avslutades en upphandlingsprocess med kongressbyrå och hantering av industriutställningen. Ett 3-årsavtal tecknades med Akademikonferens och med Traveko. Avtalet
stäcker sig från 2015-2017. Örebro var således första åren med Akademikonferens. Preliminärt har detta varit en framgång, och underlättat betydligt för de lokala organisatörerna.

Svensk Kirurgi
Redaktionskommittén har under 2015 bestått av
Jakob Hedberg, redaktör
Christina Jansson
Disa Kalman
Jon Tsai
Birger Pålsson
Kevin Mani
Mattias Block
Anna Leifler
Charlotte Wenzelberg
Barbara Dürr, red sekr

Uppsala
Östersund
Linköping
Stockholm
Kronoberg
Uppsala
Göteborg
Stockholm
Malmö
Stockholm

Avgående 2015
Avgående 2015
Nytillträdd 2015
Nytillträdd 2015
Nytillträdd 2015
Nytillträdd 2015

Redaktionskommittén har sammanträtt vid tre tillfällen.
Tidskriften Svensk Kirurgi utkom med sex nummer under året med sammanlagt 344 sidor fördelat på 107 artiklar. Innehållet har berört samtliga subspecialiteters områden genom medicinska översiktsartiklar, avhandlingsreferat, debattartiklar, referat från kirurgveckan och andra
kongresser, föreningsangelägenheter, utbildningsfrågor samt resereportage.
En speciell satsning med hittills 18 artiklar i ämnet Forskningens år har gjorts under året som
ett led i styrelsens satsning på samma tema.
Annonsintäkterna blev ca 878.000 kr.

Hemsidan/IT
Oskar Hemmingsson, IT-ansvarig

Umeå

I början av året lanserade föreningen en ny hemsida. Oskar Hemmingsson och webmaster
Mikael Björk utvecklade en ny plattform för hemsidan med ny layout och flera nya funktioner. Styrelsens twitterflöde har aktiverats med över hundra inlägg under året och det kan
följas direkt på hemsidan. Aktuella remissvar publiceras på sidan och inom ramen för forskningens år har separata sidor skapats kring svensk kirurgisk forskning. Vi har också verkställt
att medlemmarna har fått tillgång till British Journal of Surgery och Scandinavian Journal of
Surgery online.

Kommittén för klinisk forskning
Under 2015 har kommittén bestått av följande medlemmar:
Ulf Gunnarsson, ordförande
Henrik Thorlacius, ledamot
Catharina Ihre-Lundgren, ledamot
Marie-Lois Ivarsson, ledamot
Ewa Lundgren, ledamot
Yücel Cengiz, styrelserepresentant
Peter Stålberg, ledamot

Umeå
Malmö
Stockholm
Varberg
Östersund
Sundsvall
Uppsala

Samt följande medlemmar från delföreningarna:

Andreas Skoglar, KIRUB, Anders Wanhainen, kärl, Malin Sund (från nov Anna-Karin Falck),
bröst, Lars Lundberg (från nov Carl Montan), trauma, Gabriel Sandblom, SIKT, Anders Thorell,
SFÖAK, Pär Myrelid, kolorektal och Viktor Johansson (från nov Inga Lena Nilsson), endokrin.
Kommittén har haft tre möten under året, ett under Kirurgveckan och två på Svenska Läkaresällskapet. Dessutom hölls fem telefonmöten.
På Kirurgveckan 2015 ansvarade kommittén för två välbesökta symposier: ”ST-läkarnas vetenskapliga arbeten – hur går det?” och ”Forskning som förändrade kliniken”.
Deltagare i symposiet om ST-läkarnas vetenskapliga arbete var Yvette Andersson (studierektor
Västmanland), Ewa Lundgren (KKF), Mikael Bergenheim (verksamhetschef Karlstad), Andreas
Skoglar (KIRUB) och Peter Elbe (SKF styrelse).
Symposiet om forskning som förändrade kliniken inleddes med en Acta-föreläsning av Cornelis
van der Velde varefter representanter för SKFs samtliga sektioner presenterade ett utvalt vetenskapligt arbete från sina respektive fält som gjort stort avtryck i kliniken det gångna seklet.
En viktig uppgift för kommittén har fortsatt varit implementering av ST-utbildningens delmål medicinsk vetenskap. Som ett led i detta genomförde kommittén den andra nationella KUB-kursen i
vetenskap för ST-kirurger med två internat 26-27 mars och 8-9 oktober. Under 2015 ges ingen
kurs och hösten 2015 kommer det fortsatta behovet åter att utvärderas. Målsättningen med kursen
är att ge en introduktion till vetenskapligt arbete och hjälp med att skriva projektplan för ST-arbetet.
Åren 2015-2016 har av SKF utsetts till Forskningens år och Kommittén för Klinisk Forskning har
arbetat intensivt utifrån ett konceptprogram som beslutades i samverkan med styrelsen hösten
2014. Detta har inneburit ett flertal aktiviteter bl.a. i form av publikationer och debatt i Svensk Kirurgi, uppmärksammande av de bästa ST-arbetena, kirurgiska avhandling och Föreningens olika
priser. Konceptprogrammet har i slutet av verksamhetsåret utökats för ett fruktsamt arbete även
under 2016.
Kommittén har också medverkat vid mötet mellan professorer, verksamhetschefer och studierektorer.
Utdelade stipendier
SKF:s stora forskarstipendium: Tomas Lorant, Uppsala Akademiska Sjukhus, Uppsala,
(200 000 kr).
Bengt Ihre-stipendium: Omid Azoudi, Karolinska Institutet, Stockholm, (100 000 kr).
Pris för bästa ST-arbete: Virginia Gonzalez och Bianca Ottochian (5000 kr vardera)
Pris för bästa avhandling: Karolin Isaksson från Lund, för avhandlingen: ”Small bowel obstruction and toxicity of a new model of adhesion prevention”.

Remisser
Svensk Kirurgisk Förening har under verksamhetsåret erhållit ett stort antal remisser från i
första hand Svenska Läkaresällskapet. Av de remisser som besvarats finns remissvaren
tillgängliga på kansliet.
Utöver sedvanlig remisshantering har föreningen särskilt bevakat utredningen om högspecialiserad vård. Föreningen nominerade Claes Jönsson som representant i utredningen för Svenska
Läkarsällskapet och han ingick därefter i utredningen. Styrelsen debatterade utredningen i
Läkartidningen. Föreningen fick också möjlighet att träffa utredare Måns Rosén vid ett separat möte i Stockholm där Agneta Montgomery, Oskar Hemmingsson, Magnus Nilsson och
Claes Jönsson deltog.

Internationellt
Under 2015 har arbetet som internationell sekreterare omfattat uppdrag inom UEMS samt
Nordisk Kirurgisk Förening (NKS). UEMS möten under året hölls under våren 2015 i Berlin
(Sverige representerades av internationella sekreteraren och utbildningssekreteraren för SKFs
styrelse samt ordförande för KIRUB). Höstmötet 2015 hölls i Aten och då representerades
Sverige av utbildningssekreteraren.
Arbetet i UEMS för SKFs del har omfattat ytterligare förberedelser för att införa ESBQ examinationen i ”General Surgery” som en frivillig ackreditering för nyblivna specialister i kirurgi.
Detta har varit framgångsrikt och sannolikt kommer de första svenska kandidaterna att examineras i försöksformat under hösten 2016/våren 2017, varefter examinationen ska utvärderas
av styrelsen.
Inom UEMS har också en ny division inom esofagus-ventrikelkirurgi skapats med starka
svenska bidragande krafter och den första ackrediteringen för denna subspecialitet hölls i
Stockholm under 2015. SKFs styrelse har bestämt att fortlöpande uppmärksamma de medlemmar som under ett år avlagt en UEMS ackreditering och detta införs under Kirurgveckan
2016. År 2015 avlades sammanlagt 16 sådana ackrediteringar fördelade enligt följande:
SFÖAK åtta stycken (varav en HPB och sju esofagus-ventrikel), SFKRK fyra stycken, bröstkirurgi två stycken och endokrinkirurgi två stycken). Styrelsen uppmuntrar delföreningarna att
fortsätta att stimulera sina medlemmar till att avlägga dessa examinationer.
Inom UEMS har även arbetsgrupper för ackreditering inom akutkirurgi, minimalinvasiv
kirurgi, bariatrisk och metabolkirurgi och kirurgisk endoskopi inrättats och lämpliga representanter för dessa från SKF är föreslagna till arbetsgruppsordföranden. UEMS har också initierat
ett arbete för att skapa ett nätverk och samarbete emellan medlemsländers kirurgiska tidskrifter och i detta arbete deltar även Svensk Kirurgi.
Inom NKF arbetas vidare med att få igång korta utbyten/audits mellan enheter inom Norden
som en del av att skapa fler nätverk.

Kansliet
Kansliet är beläget centralt i Stockholm på Grev Turegatan 10. På kansliet arbetade under
verksamhetsåret Barbara Dürr på heltid.
Kanslistens huvuduppgift har varit att tillsammans med redaktör och redaktionskommitté
ansvara för produktion av tidskriften Svensk Kirurgi. Den största delen av föreningens
ekonomi sköts av kansliet med assistans av redovisningskonsult från DeskJockey.
Kanslisten har ansvar för medlemsadministration för moderföreningen samt för delföreningarna Bröst, Kärl, MIK, SFÖAK, Kolorektal, Trauma och från och med 2015 även
Endokrin.
Kanslisten har under verksamhetsåret bistått styrelsen och kommittéer/arbetsgrupper med
administrativt stöd.

Styrelsen

