Svensk Förening för Endokrinkirurgi
Protokoll från årsmöte
2016-08-23
Malmö
1.

Cia Ihre Lundgren förklarar mötet öppnat.

2.

Cia Ihre Lundgren utses till mötesordförande.

3.

Viktor Johanson utses till mötessekreterare.

4.

Andreas Muth och Jan Zedenius utses till justeringsmän.

5.

Mötet förklaras behörigt utlyst.

6.

Dagordningen fastställs.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse har skickats ut till alla medlemmar i god
före årsmötet, och godkänns.

8.

Kassör Jonas Karlberg redovisar föreningens ekonomi. Balansräkningen
gav 11 154,41 kronor i överskott för 2015.

9.

Revisionsberättelse har inlämnats av Ola Hessman och Per Mattsson, som
funnit föreningens räkenskaper vara i god ordning.

10. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
11. Styrelsen får en ny sammansättning:
• Viktor Johanson och Jonas Karlberg slutar som ledamöter i styrelsen.
• Som nya ledamöter, utan särskilt uppdrag, väljs Anna-Karin Elf,
Göteborg, och Karin Lindwall, Gävle, efter förslag från valberedningen.
• Martin Almquist väljs till vetenskaplig sekreterare, Olov Norlén till
utbildningsansvarig och Rebecka Ruderfors-Malterling till kassör
• Till ny ledamot i valberedningen väljs Oliver Gimm, att ersätta Erik
Nordenström. Sammankallande är nu Inga-Lena Nilsson.

• Som revisorer återväljs Ola Hessman och Per Mattson (som varit
revisorer sedan 2009) för ytterligare ett år.
12. Inga förslag till hedersledamöter har inkommit.
13. Fyra KUB-kurser har hållits under HT15/VT16; i Uppsala, Stockholm,
Lund och Göteborg. Den vidareutbildning i endokrinkirurgi, som även
kallats distansutbildning eller postgraduate-kurs, och startade 2014 har
hunnit med alla 7 kurstillfällen. Kurserna samlade runt 20 deltager per gång
och totalt 27 deltagare. Kurserna avlutades i mars i år med den
återuppväckta Endokrinklubben i Vålådalen. Satsningen har varit mycket
lyckad och uppskattad och varv två har redan startat, i maj i Uppsala.
Årsmötet beslutar att avluta kursserien med ett nytt möte i Vålådalen våren
2018.
14. Vi har under året fått sju nya medlemmar SFEK: Karin Lind, Stockholm;
Helene Lindfors, Sundsvall; Manuel Montes, Vänersborg; Anders Thornell,
Göteborg; Malin Sund, Umeå; Frans Perris, Umeå och Anders Molin,
Växjö.
15. 2015 fick Fahrad Salem Novartis-stipendiet på 20000 kr för auskultation
vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Centre, och han fick även lika
mycket i bidrag ur Johan Westerdahls stipendium. Mark Thier erhöll också
20000 kr från Johan Westerdahls stipendium för deltagande i World
Surgical Congress 2015 i Bangkok. Båda har inkommit med skriftliga
redovisningar. För 2016 erhåller Anna Koman 20000 kr från Novartisstipendiet och Kosmas Daskalakis och Fahrad Salem 7500 kr respektive
12500 kr från IPSEN-stipendiet. Kosmas Daskalakis, Martin Almquist och
Fahrad Salem erhöll 20000 kr, 20000 kr respektive 7500 kr från Johan
Westerdahls stipendium.
16. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
17. Frågan om registrering av endokrinkirurgisk halskirurgi i Sverige, och på
vilken klinik denna kirurgi utförs, diskuterades även detta år på årsmötet.
Täckningsgraden i SQRTPA är cirka 50% på ÖNH-klinker, klart högre på
kirurgklinker men även där borde det kunna bli betydligt bättre. Jämfört
med alla andra kirurgiska kvalitetsregister ligger SQRTPA ungefär i mitten
och har blivit lite bättre sista åren. En del kliniker är inte ens anslutna till
registret, andra är anslutna men registrerar inte, i alla fall inte varje år.
Särskilt dåligt är långtidsuppföljning, dvs 6 månader. Det är också osäkert
om det faktum att patienten står på D-vitamin verkligen betyder

hypoparatyreoidism. Erik Nordenström, som är registerhållare, påpekar att
registreringen måste vara en del av den kliniska rutinen, men även att vi är
dåliga på att använda utdata i verksamheterna. När det gäller den dåliga
uppslutningen från landets ÖNH-kliniker, som i allmänhet även har högre
komplikationsfrekvens, så skall ÖNH-föreningens styrelse kontaktas ånyo.
Om det inte leder någonstans får frågan lyftas till SKF-nivå och eventuellt
socialstyrelsen.
20. Mötet avslutas.
Antecknat av Viktor Johanson, vetenskaplig sekreterare i SFEK

Justeras

