
 

Bästa Endokrinkirurgiska medlemmar i SFEK. 
Julen står inför dörren och inför stundande högtider kommer en uppdatering av aktiviteter 
som berör oss.  
Kirurgveckan 2019 i Norrköping var mycket lyckad för vår förening vad gäller program, 
deltagande, föreläsningar och lokaler. Vi kunde notera att Årsmötet som förlagts till 
torsdagens sista aktivitet lyckades attrahera fler medlemmar än tidigare, möjligen 
beroende på utlovad mingelmat och dryck. Detta löfte såg dock ut att gå om intet men lite 
sent omsider  till allas glädje levererades snittar och dryck. Samma kväll fortsatte vi med 
föreningsmiddag. Under Kirurgveckan 2020 kommer vi att ha vårt program under måndag 
och tisdag. Mötet kommer att avslutas med årsmöte tisdag eftermiddag och efter följande 
föreningsmiddag samma kväll.  
 
NPO / Kunskapsstyrning  – vad kommer det att medföra för SVEK?  
Hittills har inte så mycket hänt i praktiken för vår verksamhet. NPO Endokrinologiska 
sjukdomar lade förslag på diagnoser som skulle kunna bli aktuella för högspecialiserad 
vård. Socialstyrelsen har sedan valt att gå vidare med neuroendokrina tumörer, 
könsdysfori och osteogenesis imperfecta. Man har tillsatt nationella SakKunnigGrupper 
(SKG), delvis på förslag från NPO,  som skall behandla dessa förslag, identifiera hur 
dessa patientgrupper skall selekteras, vad som inom diagnos, utredning, behandling skall 
centraliseras och till hur många av 2 – 5 enheter.  
 
Inom Kunskapsstyrningen har NPO uppgift att inrätta Nationella ArbetsGrupper (NAG) 
inom ämnesområdet. Etablerad NAG finns nu inom ämnena diabetes. Osteoporos och 
hypertyreos. Inför det fortsatta arbetet med NAG:ar har NPO-gruppen diskuterat  obesitas 
och hyperparatyreoidism. Hyperparatyreoidism kan komma som nästa förslag för NAG. 
Hypotyreos har diskuterats för riktlinjer för utredning / behandling inom NKK (Nationellt 
Kliniskt Kunskapsstöd), och kan senare bli aktuellt för NAG. Här har vår kirurgiska 
kunskap varit värdefull. Under hösten 2019 startade NAG Hypertyreos med kirurgisk 
representation av Maria Annerbo och Jakob Dahlberg. Erik Nordenström bidrager med 
fakta från registret och Göran Wallin är länk till NPO. 
 
Parallellt med NPO / NAG så inrättas nu SVF för benigna tillstånd med SVF Cancer som 
förebild. De första 10 Benigna SVF:er är bestämda och nu pågår urval för kommande 10 
benigna SVF. Arbetet med NPO och Kunskapsstyrning finns beskrivet i Svensk Kirurgi.  
 
I november 2019 arrangerade SFEK i samarbete med radiologi, nuklearmedicin och 
endokrinologi ett 2 dagars möte i Malmö för att belysa ”Imaging / utredning av  Tyreodea 
och Paratyreoidea. Mötet var mycket välarrangerat, välbesökt och hade ett intressant 
program. Det framkommer dock att vi har på landets  sjukhus mycket olika förutsättningar 
för utredning och undersökning av tyreoidea och paratyreoidea. Vem skall göra ultraljud 
och punktera – Endokrinolog? Endokrinkirurg? Radiolog? Ultraljudsspecialist? ÖNH-
läkare? Kan vi komma till ett nationellt konsensus? 
 
Distansutbildning Endokrin Kirurgi fortsätter 2020 att ske med internat i Trillevallen i 
mars.  
God Jul och Gott Nytt år 
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