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Verksamhetsberättelse för 2014-2015
Ändamål
Föreningens ändamål är att främja utbildning och utveckling av svensk kolorektalkirurgi,
stimulera internationella kontakter samt ha till uppgift att bevaka olika aspekter av
kvalitetssäkring inom ämnesområdet.
Styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har styrelsen inkluderat följande:
Henrik Thorlacius, ordförande; Pär Myrelid, vice ordförande; Joakim Folkesson, vetenskaplig
sekreterare; Anna Lindelius, kassör; Per Hede, ledamot med web-ansvar; Louise Olsson och
Marie-Louise Lydrup. Dessutom fungerar Pär Myrelid som SFKRKs representant i kommittén
för klinisk forskning.
Under verksamhetsåret 2014-2015 har styrelsen haft ett första konstituerande möte i
samband med Kirurgveckan 2014 i Karlstad och därefter sex stycken möten varav fyra
telefonmöten. Delar av styrelsen har deltagit vid möten med Svensk Kirurgisk Förening, stora
och lilla programkommittén samt utbildningskommittén. Styrelsen har också fortlöpande
besvarat inkomna remisser.
Fyra stycken, Joakim Folkesson, Anna Lindelius, Per Hede och Louise Olsson, utgår ur
styrelsen i år efter fullgjord mandatperiod och övriga styrelsen vill tacka dem alla för allt dem
bidragit till och gjort styrelsearbetet roligt och meningsfullt. Valberedningen har jobbat fram
nya potentiella ersättare som ska väljas in på årsmötet i Örebro.
Medlemsantal
SFKRK har 264 stycken medlemmar i dags dato.
Ekonomi
Föreningens ekonomiska situation är stabil och medlemsavgiften har därför inte ändrats.
Anna Lindelius har disponerat om förvaltningen av vårt kapital för att maximera räntan och
hon kommer att redogöra för det här arbetet i detalj på årsmötet. Vi har fortsatt samarbetet
med industrin för att kunna dela ut stipendium. Den stora förändringen är att det nya avtalet
mellan parterna inte tillåter resestipendier såsom tidigare utan stipendierna måste vara
inriktade på att ”utveckla den kolorektalkirurgiska verksamheten” dvs införa ny teknik,
utveckla nya former för nationella eller internationella samarbeten, starta nya nätverk etc.
Kirurgveckan 2014 i Karlstad
Som styrelsen uppfattade det var det ett mycket varierat och uppskattat kolorektalprogram.
En fin summering av programmet från Karlstad finns publicerat i Gastrokuriren 2014, 4.
(http://www.svenskgastroenterologi.se/sites/default/files/magazine/pdf/GK-4_14_ua.pdf). Vid
årsmötet utsågs Lars Påhlman till Hedersledamot i SFKRK. Per Nilsson och Pamela
Buchwald avgick efter fullgjorda mandatperioder från styrelsen och efterträddes av
nuvarande styrelsemedlemmar. Pamela är nu SFKRKs ESCP representant.
Kirurgveckan 2015 i Örebro
Ett omfattande styrelsearbete har utförts i syfte att åstadkomma ett intressant och
stimulerande kolorektalprogram vid årets Kirurgvecka i Örebro. Liksom tidigare har en
särskild kommitté under ledning av Joakim Folkesson arbetat med att ranka insända
abstracts. I år har det skickats in 65 stycken abstrakt. Förutom fria föredrag kommer tre
symposier att arrangeras. Arbetsgrupperna för Laparoskopi och Peritoneal Carcinomatos
kommer att ha var sitt symposium och Per Myrelid och Louise Olsson kommer att arrangera

ett symposium fokuserat kolorektalkirurgi hos äldre patienter. Årsmötet är lagt på onsdagen
den 19 augusti. Styrelsen kommer då att bla presentera två nya hedersledamöter i SFKRK.
På onsdagskvällen genomförs ett kolorektalt get-together med tillhörande vetenskapligt
program med en hemlig föreläsare. Dessutom blir det som i Karlstad postervandring efteråt. I
år har vi bjudit in Prof, Michael Menger, University of Saarland, för att ge årets Bengt Ihre
föreläsning på torsdagen med temat ”Kirurgisk Forskning” vilket kommer bli en av veckans
höjdpunkter.
Svenska Kolorektaldagarna i Malmö 2015
SFKRKs andra nationella kolorektaldagarna hölls 16-17 april i år i Malmö med temat
”Rektalcancer – morgondagens diagnostik och behandling”. Det kom 132 deltagare vilket var
mycket glädjande och tyder på att den här mötesformen uppskattas och kommer att kunna
fortsätta framöver.
Svenska Kolorektaldagarna i Uppsala 2016
SFKRKs tredje nationella kolorektaldagarna kommer att ta plats i Uppsala 7-8 april, 2016
med temat: Avancerad kolorektal cancer . Vi är övertygade om att Uppsala teamet kommer
göra ett spännande och givande program och vi hoppas att så många som möjligt kan
komma till Uppsala.
Ackreditering
SFKRK vill underlätta ackreditering av kolorektalkirurger. Uppsala har ett framgångsrikt
program för att stimulera och hjälpa till med ackrediteringen. Deltagare har kommit från hela
Sverige men styrelsen tror att ett liknande program för ackreditering skulle behövas på 1-2
fler platser i landet. Hela styrelsen är engagerad i det här med Marie-Louise Lydrup i spetsen
och kommer att utveckla detta under hösten 2015.
Rikssjukvård
Under våren har en förfrågan gått ut till alla specialistföreningar om att ansöka om
rikssjukvård för högspecialiserade åkommor. Tillsammans med SFÖAK och SIKT har SFKRK
denna gång nominerat "Komplicerade Enterokutana Fistlar" som förslag till rikssjukvård. Det
är en lång och komplicerad väg dit.
Hemsidan
Per Hede har gjort ett utomordentligt fint arbete för att utveckla hemsidan med syftet att göra
den mer översiktlig och funktionell. Finns ytterligare förslag för att utveckla hemsidan är
styrelsen tacksam att få in dessa.
ST-läkarutbildning
Kursutbudet har det senaste året bestått av 3 stycken SK-kurser och KUB-kurser i Örebro,
Uppsala och Umeå. KUB kurserna har tillkommit på initiativ av Svensk Kirurgisk Förening
och SFKRK är delaktiga i godkännande av kurscurriculum med mera.
Bakjoursutbildning
Satsningen på Bakjourskurser har fortsatt och det senaste året har Karolinska ordnat en kurs
i Akut Kolorektalkirurgi. Styrelsen ämnar fortsätta stödja den nationella fakulteten ekonomiskt
och på andra sätt.
Stipendier
Som framgår ovan måste stipendier finansierade av industrin eller andra sponsorer gå till att
”utveckla den kolorektalkirurgiska verksamheten” dvs införa ny teknik, utveckla nya former
för nationellt eller internationella samarbeten, starta nya nätverk etc. SFKRKs egna
stipendium går dock att fortsätta att sökas för resor. I år ges totalt tre stipendier ut varav två
är sponsrade av Ethicon/Johnson&Johnson och Covidien. Årets stipendiater är utsedda och
kommer att presenteras i samband med Årsmötet på Kirurgveckan.
Stöd till multicenterstudier
Styrelsen stödjer medlemmar som vill starta multicenterstudier med upp till 25 tkr. Ett
startbidrag för kliniska multicenterstudier finns instiftat och ansökan kan inlämnas under hela
året varefter styrelsen värderar ansökan och tar beslut om beviljande. I år fick Louise Olsson
25 tkr för att initiera EPOS studien.
Ny arbetsgrupp inom SFKRK
Under året har en ny arbetsgrupp inom SFKRK bildats som fokuserar på Funktionellt utfall
efter rektalcancerkirurgi. Styrelsen kommer stödja den här gruppen för att komma igång och
bilda ett funktionellt nätverk.

ESCP Påhlman Lecture
Styrelsen vill uppmärksamma alla på att vår hedersledamot Lars Påhlman har fått en
hedersföreläsning uppkallad efter sig i samband med att ESCP ingick i det sk Tripartite-mötet
mellan de engelska, amerikanska och australienska kolorektalföreningarna. Det är förstås
mycket glädjande för Lars personligen men också bra för svensk kolorektalkirurgi att
uppmärksammas i det internationella finrummet. Titeln på Lars föreläsning var ”How to use
radiotherapy in rectal cancer treatment in 2014”. Grattis Lars!
Styrelsen ser fram emot årets Kirurgvecka i Örebro och hoppas att många medlemmar
kommer att närvara.
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Ordförande
Malmö 2015-06-19

