Reseberättelse ESES Granada 17-18 maj 2019
Kongressen hölls i Granada, en gammal universitetsstad vid foten av Sierra Nevada i södra
Spanien. Temat för ESES kongress 2019 var volym, utfall och kvalitetsmått inom
endokrinkirurgi. Under kongressen belystes temat bland annat genom paneldiskussioner,
vetenskapliga arbeten och föreläsningar.
Jag besökte kongressen tillsammans med Peter Stålberg och Branislav Klimácek från Uppsala.
Peter är en av mina handledare till mitt doktorandarbete så det kändes tryggt att vara på plats
med honom. Vi var många från Sverige som besökte kongressen och flera erfarna kollegor
deltog aktivt i mötet från podiet. Dessutom bjöds det på fina vetenskapliga presentationer,
bland annat från Lund och Göteborg.
Jag var på plats för att presentera vårt arbete med titeln ”Variance in surgeon reported
complications and treatment rate after total thyroidectomy. A population-based cohort-study
in Sweden 2005-2015”. Det hade blivit utvalt att presenteras under sessionen för de fem bästa
inskickade abstrakten. Det var min första muntliga presentation på en internationell kongress.
Väldigt roligt men lite nervöst är en bra sammanfattning. Det blev en diskussion och en hel del
frågor efter presentationen. Lärorikt och jag tog med mig många synpunkter hem som vi kan
ha nytta av i det fortsatta arbetet.
Under lördagen höll Anders Bergenfelz en redovisning av den årliga rapporten av Eurocrine.
Sedan följde fortsatta diskussioner kring kvalitetsstämpling av den endokrinkirurgiska
verksamheten i Europa. Mycket av diskussionen kretsade kring operationsvolym, var man ska
göra svårare ingrepp och vad som påverkar utfall och kvalitet. Diskussionen var stundtals livlig
och många olika åsikter kring volym och hur man mäter kvalitet framfördes. Att
sjukvårdsystem och arbetssätt skiljer sig mellan länderna i Europa blev tydligt och bidrar
förstås till allas olika infallsvinklar. Samtidigt är det förstås viktigt att reflektera över hur vi
erbjuder patienter bästa möjliga vård och där är volym och erfarenhet en av de viktigaste
faktorerna. En fundering jag tar med mig är: vad är viktigast- teamets samlade volym och
erfarenhet och den enskilde kirurgens? Alltså klinikvolym eller kirurgvolym. Och vad spelar
sjukhusets övriga resurser för roll för utfallet? Tillgången till endokrinologer, onkologer och
radiologer? Och vilken tillgång bra kvalitetsregister kan vara för att ta reda på hur det går för
våra patienter och förbättra deras vård!
Konferensen bjöd förutom på fina föredrag och redovisning av spännande forskning även på
möjlighet att träffa endokrinkirurger från Sverige och ute i Europa. Granada är en vacker stad
som kräver en längre vistelse, så hit kommer jag tillbaka. Tack för möjligheten att delta på
kongressen och lära mig mer om endokrinkirurgi!
Med vänlig hälsning
Matilda Annebäck

