
Postgraduatekurs i endokrinkirurgi 
 
Tid: 16-18 mars 2016 
Palts: Vålådalen 
 
Endokrinkirugi har i många år traditionsenligt undervisats i olika former i Vålådalen. Där har 
förlagts den s.k. Endokrinklubben som hade sitt senaste möte 2003, och den populära och 
undervisningsintensiva SK-kursen som gick 2003-2010. Under 2014 igångsattes en ny 
nationell postgraduateutbildning i ämnet, som hittills lockat cirka 25 deltagare och som under 
7 olika tillfällen avhandlat olika sjukdomar som handläggs av endokrinkirurger. Det hela 
liknar en s.k ”distansutbildning” där man samlas en torsdag em/fredag, har ett tema vid varje 
tillfälle, diskuterar fall som deltagarna tar med sig. På torsdagskvällen äter man en 
egenfinansierad middag. 
Kursen har varit populär, och när ett varv passerat, vilket det gör i slutet av 2015, så är planen 
att avsluta kursen med ett samlande möte, som är öppet för alla, såväl kursdeltagare som 
övriga. Härvid hoppas styrelsen för Svensk Förening för Endokrinkirurgi, som är ansvarig för 
kursen, att mötet ska innebära ett tillfälle för många endokrinkirurger att träffas och utbyta 
erfarenheter och nätverka.  
 
Mötet i mars ser grovt ut så här: 
 
Ankomst: 
tisdag kväll/onsdag morgon 
(Här finns flyg som anländer på sena eftermiddagen/kvällen om man vill arbeta hemma under 
dagen och sen åka. Alternativ är att ta nattåget till Undersåker och anlända onsdag morgon.) 
 
Onsdag 16 mars: 
9.30 – 12.00 
Presentation av vårdprogram för tyreoideacancer  
Patologi  
Cytologi   
 
16.30-19.30 
Radiojodbehandling  
Follikelcellsderiverad tyreoideacancer – genetik, framtida alternativa behandlingar 
Epidemiologi / Livskvalitet  
 
Gästföreläsning – Fausto Palazzo, London: ”Thyroid cancer management in Britain: Not 
always so Great” 
 
20.00 Middag 
 
Torsdag 17 mars: 
8.30-12.00 
 
Gästföreläsning - Nils Simonsson - Neuroplasticitet, hämtat ur Norman Doidges 
remarkabla böcker 
 
Tyreoideacancer hos barn och gravida 
Medullär tyreoideacancer – genetik, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling 



Diskussion, fallbeskrivningar  
Teknik för central halskörtelutrymning på halsen 
 
 
16.30-19.30 
Anaplastisk tyreoideacancer – state of the art + alternativa behandlingar 
Annan terapi – tyrosinkinashämmare, mTOR-hämmare 
Fallbeskrivningar 
 
20.00 Middag 
 
Fredag 18 mars 
8.30-12.00 
Presentation av Vårdprogram i Endokrina buktumörer  
Diskussion om organisation av endokrinkirurgi i Sverige (alla samt repr. Från varje region) 
Vem gör vad? 
Nivågruppering 
Kan vi nå konsensus inom endokrinkirurgin/endokrinonkologin innan Socialstyrelsen och 
andra säger åt oss vad vi ska göra? 
 


