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Verksamhetsberättelse för Svensk Plastikkirurgisk Förening för verksamhetsåret 2021-2022 

 
Föreningen sammanträdde senast i samband med Kirurgveckan 2021. Under året har styrelsemöten 
hållits månatligen via Zoom och den 20–21 januari hat haft internat i Stockholm. Mellan dessa tillfällen 
har styrelsen haft regelbunden kontakt genom mail och telefon. 

 
Styrelsens sammansättning har under året varit: 
Emma Hansson (ordförande), Petra Peterson (vice ordförande), Laura Pompermaier (facklig 
sekreterare), Daniel Nowinski (vetenskaplig sekreterare), Inkeri Schultz (skattmästare), Amar Karalija 
(sammankallande utbildningskommittén), Måns Cornefjord (IT-ansvarig och yngrerepresentant)  
Adjungerade medlemmar: Richard Lewin (ordförande för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi) 
à delegerat till Rojda Gümüscü, Göran Stålhult (adjungerad, Nordisk plastikkirurgisk förening) 
Revisorer: Magnus Andersson och Karin Säljö. Suppleant: Göran Stålhult 

Valberedning: Louise Rydén (sammankallande), Andrada Röme samt Armin Assareh 
 

Föreningens representanter  
Svenskt Kirurgiskt Råd (inklusive ”En rökfri/alkoholfri operation”): Petra Peterson 

SLS: Inkeri Schultz, Suppleant: Ebba Lindqvist 
EBOPRAS/UEMS: Åsa Edsander-Nord och Martin Halle 

Nordisk Plastikkirurgisk Förening (SCAPLAS): Göran Stålhult och Johann Zdolsek.  
Nordiska utbildningskommittén: Åsa Edsander-Nord 
ICOPLAST: Andres Rodriguez Lorenzo 

ESPRAS: Anna Elander 
Editorial Board Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery: Emma Hansson och Filip Farnebo 

SweBCG/INCA: Maria Mani 
Onkoplastikgruppen: Maria Mani, Styrelsens adjungeraderade till onkoplastikgruppen: Emma 
Hansson.  
SPUR-samordnare: Amar Karalija.  
SPUR-inspektörer: Rojda Gümüscü, Åsa Edsander-Nord, Emma Hansson, Johan Zötterman och 
Andrada Röme, Ziad Sleem.  

KUB-kurs i akutkirurgi: Moustafa Elmasry och Fredrik Huss  
 

Nya medlemmar 2021 
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Vid föregående årsmöte valdes följande nya medlemmar in i föreningen: Erik Eggert, Henrik Guné, 
Nikolaos Agrogiannis, Sayid Zommorodi, Tomasso Pellegatta, Looket Dihge, Daniel Isacsson, Sara 
Fisher, Layth Gurgia, Måns Cornefjord och Eva Lindell. 
 
Medlemsservice och förmåner 

• Hemsidan uppdateras regelbundet. Under året har kontakt hållits med SLF relaterat till SPKFs 
hemsida samt medlemsregistret. Relevanta nyheter har lagts upp på hemsidan och nyhetsbrev 
har skickats ut. På medlemssidorna ska framöver läggas upp svar på remisser som föreningen 
har givit lagts upp.   

• Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery är fortsatt officiell tidskrift för föreningen. 
Utgivaren är kontaktad då vi har haft problem med att få åtkomst men ska sedan finnas 
tillgänglig i fulltext för medlemmar via SPKF:s hemsida (inloggning krävs).  

• Föreningsavgiften har under året varit 750 kronor. Administrationen sköts av Läkarförbundet. 

• Föreningens ekonomi är i balans och redovisades av föreningens kassör i samband med 
årsmötet.  

• Medlemmar i SPKF är automatiskt även medlemmar i ESPRAS, ICOPLAST och SCAPLAS. 
SPKF betalar en del av medlemsavgiften till dessa organisationer. För regler kring hur 
medlemmar får använda respektive loggor hänvisar vi till föreningarnas hemsidor och stadgar. 

• Ett resestipendium för att främja utvecklingen av svensk plastikkirurgi har utlysts, efter att en 
grupp har tagit fram riktlinjer. En ansökan har inkommit hittills. 

 
Deltagande i arbete med riktlinjer, vårdprogram och kunskapsstyrning 

• Genom representation vid svenska bröstcancergruppen (SweBCG) har SPKF deltagit i arbetet 
med Nationella vårdprogrammet för bröstcancer (rekonstruktionskapitlet).  

• Arbete med gemensamma riktlinjer för olika diagnosgrupper sköts av NPO kirurgi och 
plastikkirurgi. SPKF nominerar deltagare till de nationella arbetsgrupperna (NAG). I höst 
startar NAG bröstreduktion.  

 
Vetenskapliga möten 

• Vårmötet hölls i år digitalt. Ett webinarium i två delar, 45 minuter vardera, anordnades. I den 
första delen rapporterade Anna Elander från arbetet som sker i NPO kirurgi och plastikkirurgi 
och om den verksamhetsplan som tagit fram där. I de andra delen om fortbildning av ST-läkare 
hölls i av Eleonora Dimovska.  

• Kirurgveckan anordnas i Stockholm på Kistamässan. Den plastikkirurgiska sektionen består av 
tre sessioner med fria föredrag, ett minisymposium om lymfödemkirurgi med ACTA-föreläsare 
Jaume Masia och ett minisymposium med titeln internationell utblick, där fyra talare 
presenterar olika typer av plastikkirurgisk utlandserfarenhet.  

Plastikkirurgins kvalitetsregister 
SPKF stöttade BRIMP ekonomiskt sedan starten t.o.m. december 2018, med totalt 250 000 kronor. 
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SPKF stödjer naturligtvis det fina arbete som görs med BRIMP och LKG-registret och uppmuntrar 
våra medlemmar att registrera i dem. Detta arbete är mycket viktigt för vår yrkeskår och våra patienter. 
 
Skickade remissvar och skrivelser  
 
Remisser angående riktlinjer, vårdprogram och kunskapsstyrning är redovisade ovan. Remissinflödet 
har varit liksom tidigare år varit stort.  
Medlemmar kommer att kunna läsa remissvaren under medlemssidorna på hemsidan.  
 
 
Utbildnings- och fortbildningsfrågor 
 
Utbildningskommittén har under året bestått av sammankallande Amar Karalija samt av 
studierektorerna från samtliga plastikkirurgiska universitetskliniker.  
 
Arbetet har främst syftat till omskrivning av ST-utbildningsboken för att harmonisera boken med den 
nya lagstiftningen som beskriver BT- & ST-utbildningens utformning (HSLF-FS 2021:8). Detta arbete 
är nu färdigställt. Därtill har en enkät tagits fram för att kartlägga förutsättningarna för fortbildning och 
kompetensutveckling bland specialister. Denna kommer att skickas ut till samtliga kliniker innan 
kirurgveckan. 
 
Extern granskning av ST-utbildning: Inga SPUR-inspektioner har genomförts under 2021. Två SPUR-
inspektioner har samordnats, och kommer att äga rum under 2022. 
 
Styrelsen för Svensk Plastikkirurgisk Förening vill med denna verksamhetsrapport tacka för det 
förtroende vi fått under det gångna året. 
 
Göteborg och Linköping, augusti 2022 
 
För styrelsen, 
 
                    
 
Emma Hansson    Laura Pompermaier  
Ordförande     Facklig sekreterare 
 

                                          
 
  

 
 


