
 

 
 
 
 
Verksamhetsåret 2021–2022 
Årsberättelse Svensk Barnkirurgisk Förening 
 
 
Styrelsen har under året bestått av ordförande LH, vice ordförande och skattmästare AG, sekreterare JD, 
vetenskaplig sekreterare CMB samt ledamöterna AS, EO, JN, och MB. Styrelsen har haft sex protokollförda 
digitala möten (210916, 211203, 220120, 220318, 220426, och 220520), samt två fysiska (210825, och 
220823).  
 
Representation 
Föreningen har under arbetsåret medverkat vid Specialistföreningarnas representantskapmöten, Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktigemöte, Svenska Läkaresällskapets styrelseutbildning, Svenska 
Läkaresällskapets ordföranderåd, Svenska Läkarförbundets fullmäktigemöte, Svenskt Kirurgiskt Råd, samt 
vid årliga internationella UEMS-möten i samband med EUPSA-konferenserna i september 2021 och juni 
2022. TW har valts som Socialstyrelsens vetenskapliga råd för barnkirurgi. CG och CMB återvaldes som 
UEMS-representanter t.om. 2023. CG valdes som SPUR-inspektör inom barnkirurgi. CMB blev i år invald i 
UEMS styrelse för barnkirurgi. 
 
Remisser 
Föreningen har under arbetsåret via Svenska Läkaresällskapet och Sverige Läkarförbund bedömt ett flertal 
remisser avseende till exempel statliga utredningar, kunskapsstyrningsvårdprogram och 
sakkunniggruppers förslag på nationell högspecialiserad vård.  
 

1. Ombuds tillgång till vård- och omsorgsuppgifter och förenklad behörighetskontroll inom vården 
2. Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan 
3. Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga 
4. Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och nära vård 
5. NPO vårdprogram, t.ex. 22q11-deletionssyndrom 
6. Förändringar i föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring 
7. NHV Barnintensivvård 
8. NHV Visceral transplantation 
9. NHV Tarmrehabilitering för barn 
10. NHV ECMO vid primär respiratorisk svikt 
11. NHV Avancerad bäckenkirurgi 
12. NHV Rekonstruktiv kirurgi vid inflammatorisk tarmsjukdom 
13. NHV Avancerad Crohns sjukdom 
14. Specialistföreningarna och den nya kunskapsstyrningsorganisationen 
15. Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga 
16. Ny föreningssansökan till Svenska Läkaresällskapet  
 

Styrelsen bevakar löpande rapporter från Socialstyrelsen gällande rikssjukvårdsorganisationen och ämnet 
tas upp som en stående punkt vid varje styrelsemöte.   



Utbildning, fortbildning, UEMS och Kirurgveckan:  
 
ST-utbildning 
Studierektorsnätverket (ST-SR) publicerar andra versionen av utbildningsboken på SBKFs hemsida. ST-SR 
har haft tre digitala möten under det gångna året. Mycket av diskussionen har berört BT, strukturerade 
randningar (på NHV enheter, vuxenkirurgi), krav på randare och intern undervisning. Samtliga ST-läkare 
bjuds in till olika orters interna ST undervisning (Stockholm-Uppsala sista fredagen varje månad på fm, 
Göteborg första fredag varje månad på fm). Nationella ST-dagar har i år ägt rum digitalt (v37 i Göteborg 
16–17/9 och v5 i Uppsala om Bukväggsdefekter). Planerade fysiska ST-dagar under nästa verksamhetsår 
är v37 i Lund (ARM och HSCR) och v5 2023 i Stockholm (CDH). Flera svenska ST-läkare deltar i EPSITE-
tentamen (ett Europeiskt kunskapstest för ST-läkare i Barnkirurgi) som äger rum under en vecka i mars 
varje år. 
 
Fortbildning 
Den 19–20 september 2022 bjuder våra norska barnkirurgiska kollegor in specialister i barnkirurgi till 
nordiska fortbildningsdagar i Oslo. Ett välfungerande nordiskt fortbildningsnätverk skulle kunna möta 
behovet av en svensk bakjoursskola. Mötet planerades redan till hösten 2020, men sköts på framtiden 
under pandemin. Sammankomsten kan även detta år komma att ställas in, på grund av alltför få 
anmälningar, delvis till följd av bristande prioritering bland vissa av landets barnkirurgiska kliniker. SBKF 
kan i samarbete med Svenska Läkaresällskapet under nästa verksamhetsår utveckla en fortbildningspolicy.  
 
UEMS 
Representanter sedan 2018 har varit CMB och CG. CMB blev i år invald i UEMS styrelse för barnkirurgi. 
Det årliga mötet 2021 hölls vid EUPSAs hybridmöte i Athen. Det årliga mötet 2022 ägde rum i samband 
med EUPSA i Tel Aviv juli 2022. Ett nationellt möte planeras till hösten 2022. I oktober 2020 godkändes 
nya ETR (European Training Requirements) för barnkirurgi av UEMS General Council efter många års 
diskussioner och revideringar.   
 
Kirurgveckan 
Kirurgveckan 2022 äger rum v34 som brukligt, i år på Kistamässan i Stockholm som fysiskt möte. Styrelsen 
har under året arbetat för att erbjuda ett intressant barnkirurgiskt program, onsdag 24 augusti. 
Huvudpunkterna på programmet blir ett symposium om NEC och ett symposium om ovarialcystor. Därtill 
får vi presenterat om aktuell forskning. Svensk barnkirurgisk förenings årsmöte sker i direkt anslutning till 
den barnkirurgiska vetenskapliga dagen. Efter sondering bland medlemmarna har styrelsen valt att i år 
utvärdera hur väl medlemsmiddagen låter sig integreras med Kirurgveckans onsdagsbankett.  
 
 
  



Kvalitetsregister  
Styrelsen har under verksamhetsåret fortsatt att arbeta med att stödja ett flertal svenska kvalitetsregister.  
 
SNQ: 
Kirurgiskt behandlade NEC-patienter kan sedan 1 januari 2021 registreras i SNQ. Sammankallande för den 
barnkirurgiska arbetsgruppen är HEL, som tillsammans med representanterna från respektive centra (AS, 
HB, LH) genomfört en retrospektiv och prospektiv datainsamling för analys. Registret uppdateras och 
förbättras löpande.  
 
SWEAPS: 
Ett konstruktivt möte arrangerades våren 2022 mellan SBKFs styrelse och SWEAPS ledningsgrupp. SBKF 
fortsätter med stort intresse bevaka SWEAPS utveckling och relevans i förhållande till föreningens 
nationella vårdprogram.   
 
SPOR: 
SBKF är representerat inom Svenskt Perioperativt Register (SPOR), ett nationellt kvalitetsregister för 
perioperativa vård som utgör ett komplement till andra mer ingreppsspecifika kvalitetsregister. Registret 
innehåller data gällande process- och patientmått inom den perioperativa vården i landet, med 
automatiserad insamling av data som redan registreras via vårdande enheters 
operationsplaneringssystem. Alla offentliga sjukhus samt några större privata är anslutna. Mellan 1 
januari 2020 och 31 december 2021 utfördes drygt 146 000 färre elektiva operationer i Sverige jämfört 
med 2019 års nivå. Under perioden januari till april 2022 utfördes nästan 14 000 färre operationer jämfört 
med motsvarande period 2019. Mer information: https://www.sjukhuslakaren.se/vi-bygger-fortfarande-
koer/ och https://spor.se.  
 
 
Vårdprogram 
Arbetsordningen sedan årsmötet 2021 har inkluderat fortsatt arbete i de nio befintliga arbetsgrupperna 
för att etablera och uppdatera nationella vårdprogram, att starta upp vårdprogramsgrupp kring diagnosen 
retentio testis, samt att revidera dokumentet ”Riktlinjer för remittering till barnkirurgiska centra”.  
 
Vårdprogram 
Aktiviteten i de nio vårprogramgruppernas arbete har varierat under året. Vårdprogramgruppen för 
Hypospadi sammanträdde i Göteborg i april i samband med årliga hypospadi-dagen, varpå det nationella 
vårdprogrammet uppdaterades (finns tillgängligt på Svensk Barnkirurgisk Förenings hemsida 
https://slf.se/svensk-barnkirurgisk-forening/nationella-riktlinjer/). Vårdprogramgruppen för ARM har 
expanderat under året som gått och inkluderar nu även barnurologiska representanter. SWEAPS-registret 
för ARM har synkroniserats med det nationella vårdprogrammet.  
 
Riktlinjer för remittering till barnkirurgiska centra  
Arbetet med att revidera dokumentet ligger på en arbetsgrupp inom styrelsen.  
 
  



Ekonomi   
 
Årets resultat slutade på -46 277 SEK. Det negativa resultatet förklaras främst av en inkomstförlust i och 
med att arrangemanget av det elektroniska mötet vid Kirurgveckan 2021 medförde kostnader utan att 
generera sedvanliga intäkter. Kirurgveckan 2022 blir åter fysisk, för första gång på två år, och styrelsen 
hoppas på en återgång till högre intäkter. Det bör även påpekas att SBKF sedan 2020 betalar alla 
medlemmars medlemsavgift till SLS, utan att medlemsavgiften för SBKFs medlemmar höjts. För 2021 
betalade SBKF SLS-medlemsavgift för 106 medlemmar, motsvarande 12.810 SEK (77 fullt betalande 
medlemmar, 26 pensionerade medlemmar, och 3 medlemmar med reducerad avgift på grund av 
medlemskap i flera specialistföreningar). Under året har 94 SBKF-medlemmar betalat sin medlemsavgift 
till SBKF, motsvarande 28.875 SEK (71 fullt betalande medlemmar och 23 pensionerade medlemmar). 
Föreningen betalar även Svensk Kirurgisk Förening 5.160 SEK årligen för hjälp med medlemsregistret. 
Styrelsen för SBKF uppmuntrar medlemmarna att betala sin medlemsavgift, eftersom detta varit vår enda 
inkomstkälla de senaste två åren. 
  
Årsmötet 2021 gav SBKFs styrelse i uppdrag att se över SEBs bankavgifter. Efter genomgång med SEB har 
vi lyckats reducera dessa kostnader med 14%, från 140 SEK/mån till 120 SEK/mån. Årsmötet 2021 gav 
även styrelsen i uppdrag att se över kostnaderna för administrationen av hemsidan. Flera medlemmar 
påpekade redan under årsmötet att hemsidan fungerat mycket bra sedan dess hantering tagits över av 
Fia Månsson i Göteborg och att kostnaden i sammanhanget upplevdes som skälig. Efter genomlysning av 
olika alternativ har SBKFs styrelse valt att fortsätta samarbetet till oförändrad kostnad. 
 
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 2022–2023. Revisorerna har gett sitt skriftliga utlåtande 
enligt nedan. Revisorerna ges möjlighet att avlägga muntlig revisionsrapport i samband med årsmötet. 
 

  



 



Övrigt  
 
Covid-19  
Styrelsemötena har under året inkluderat en regelbunden nationell avstämning avseende Cov-19-
hantering vid landets barnkirurgiska kliniker och pandemi-relaterade barnkirurgiska konsekvenser i form 
av bemanningsbrist, neddragningar och långa väntetider för elektiv kirurgi. Vi kan konstatera att det 
uppdämda vårdbehovet efter covid-19-pandemin fortsätter påverka möjligheterna för svenska barn att 
opereras i tid. På många håll i landet är köerna fortfarande orimligt långa och det rapporteras om ökande 
väntetider till undersökningar och operationer i narkos. De kommande åren kommer kräva hårt arbete 
för att åter ge svenska barn säker och adekvat kirurgisk vård inom rimlig tid. Föreningen har bidragit till 
riktlinjerna från Läkaresällskapets arbetsgrupp för säker kirurgi under pandemin. Arbetsåret har präglats 
av covid-19 även såtillvida att styrelsens fysiska möten behövts digitaliseras på grund av regelverk eller 
sjukdom. En nackdel med det digitala formatet är styrelsemedlemmars ökade svårigheter att värna avsatt 
dedikerad tid i kliniskt schema. Samtliga klinikchefer har traditionellt varit överens om att effektivt 
styrelsearbete förutsätter prioriterat utrymme under arbetstid. 
 
Medlemsförening i SLS  
Årsmötet 2020 beslutade att Svensk Barnkirurgisk Förening skulle ansöka om att bli medlemsförening i 
SLS. Vår medlemsansökan godkändes vilket innebär att medlem i Svensk Barnkirurgisk Förening 
automatiskt blir medlem i SLS. Kostnaden för medlemskap i SLS betalas av föreningen, och den enda avgift 
man som medlem numera skall betala är årsavgiften till SBKF. Styrelsen har för andra året i rad rapporterat 
in samtliga medlemsuppgifter till SLS, men man har centralt på SLS fortsatt haft svårigheter med att 
samköra registren eftersom man inte hanterar personnummer. Vissa av våra medlemmar har därför även 
detta år felaktigt fått en individuell faktura från SLS. På hemsidan finns instruktioner hur man som medlem 
skall gå till väga om man fått en felaktig faktura från SLS eller redan har betalt och behöver få hjälp med 
att få pengar tillbaka och uppdatera registret. Styrelsen har i dialog med SLS kansliledning sökt en central 
lösning. 
 
GDPR 
I samband med årsmötet 2020 röstades stadgeändringar igenom och i och med det skedde också en 
modernisering av våra stadgar i samråd med jurister på SLS och LF. Vi har dock hittills inte kunnat skriva 
ut fullständiga namn i mötesprotokoll som publiceras på vår hemsida på grund av GDPR. Detta är något 
som försvårar arbetet och styrelsen har under året tagit kontakt med jurister på SLS för att försöka lösa 
detta problem och få till stånd ett lagligt system som är mer lättarbetat. Ett gemensamt dokument skall 
utarbetas, en s.k. integritetspolicy, vilket kommer att bli en fråga för arbetsordningen 2022-2023 och den 
nya styrelsen.  
 
Pins 
Samtliga medlemmar, både gamla och nya, kommer att erhålla föreningens logo-pin.   
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