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Styrelsearbete
Vid årsmötet valdes Olov Norlén och Rebecka Ruderfors Malterling att ersätta Oliver Gimm
och Hella Hultin som övriga ledamöter. Mikael Björk fungerar som teknisk webmaster.
Hemsidan uppdateras nu kontinuerligt med information om möten, kurser samt annan
information som är av värde för medlemmarna.
Tidigare har byten på styrelseposter skett vi årsskiftet men vid årsmötet beslöts att nyvalda
styrelsemedlemmar börjar omgående. Styrelsen har under tiden augusti 2015 - juni 2016 haft
fem möten varav tre telefonmöten. Styrelsens medlemmar har vidare deltagit i ett flertal
möten med grupperingar inom moderföreningen SKF (Stora Programkommittén,
Utbildningskommittén och Kommittén för klinisk forskning) samt i arbetsgruppen som
arbetat med nationella kvalitetsregister. I enlighet med uppdraget har styrelsen på olika sätt
eftersträvat att verka för högt standardiserad vård, utbildning och forskning inom det
endokrinkirurgiska fältet.

Kirurgveckan i Örebro fungerade över lag väl. För andra gången var hela programmet digitalt
och papperslöst. Föreningen arrangerade två ST-luncher, två högtidsföreläsningar, två
symposier om minimalinvasiv endokrinkirurgi respektive tyreoideacancer, och sessioner med
totalt 17 fria föredrag. Årets Ivar Sandström-föreläsare, Bengt Nilsson, höll en intressant
föreläsning på temat ” GIST – från operation till behandling med tyrosinkinashämmare” som
illustrerade hur behandlingen av denna tumörsjukdom ligger i framkant av den nya
onkologiska eran med individanapassad målriktad behandling . Årets PO Granberg-föreläsare,
dr Radu Mihai, Oxford, höll en spännande föreläsning om ”Adrenocortical carcinoma
– risk stratification based on genetic factors and improved survival based on radical
surgery”. En aggressiv och mycket ovanlig cancerform med fortfarande betydligt sämre
prognos än de flesta andra endokrina cancerformer. Hella Hultin och Oliver Gimm ansvarade
för årets endokrinkirurgiska ST-luncher som hade ”Komplikationer till endokrinkirurgi” som
tema.
Stipendier
Fahrad Salem tilldelades Novartis-stipendiet 2015 (20 000 kr) för en månads auskultation vid
Memorial Sloan Kettering Cancer Centre i New York. För samma resa erhöll han även 20 000
kr ur Johan Westerdahls stipendium. Mark Thier erhöll också 20 000 kr ur Johan Westerdahls
stipendium för deltagande i World Congress of Surgery i Bangkok. SFEKs resestipendium
utdelades ej på grund av för få sökanden.
Utbildning
Under det gångna året har fyra av planerade fyra KUB-kurser hållits, i Uppsala, Stockholm,
Lund och Göteborg. Fyra KUB-kurser är planerade för HT 2016 - VT 2017.
Under året har SFEKs vidareutbildning (även kallad distansutbildning eller postgraduateutbildning) hunnit igenom alla 7 kurser och avslutades med den återupplivade och
uppskattade Endokrinklubben i Vålådalen (ons-fre) i mitten av mars. Vädret var kanske inte
på topp hela tiden men snö fanns och programmet intressant. Fausto Palazzo från London
föreläste om tyreoidea-cancer. Denna vidareutbildning, vars mål är att ge en grund för
europeisk ackreditering, syftar också till nätverksbyggande och att stärka rekryteringen till
svensk endokrinkirurgi. Kursen har varit mycket uppskattad och den har redan hunnit starta
på sitt andra varv med första kursen i Uppsla i slutet av maj.
Vårdprogram/Kvalitetsregister
Det nationella vårdprogrammet för GEP-NET är äntligen publicerat i augusti 2014. En
uppdatering av vårdprogrammet för tyroideacancer pågår, och den nya versionen ligger för
närvarande ute på remiss och kan läsas på hemsidan cancercentrum.se.
En styrgrupp för GEP-NET-registret återupptog arbetet i slutet av 2015 och har hjälp från
RCCsydöst. Under flera möten under våren har det arbetats fram en prototyp som vi hoppas
kunna börja prova i början på hösten.
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