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Nya medlemmar
Under året invaldes Erik Norén, Karlskrona; Haytam Bayadsi, Östersund; Robert Kotan, Linköping; och
Lisa Gunnesson, Göteborg som nya medlemmar i SFEK.

Styrelsearbete
Vid årsmötet 2016 valdes Rebecka Ruderfors-Malterling som ny kassör efter Jonas Karlberg, som
lämnade styrelsen. Olov Norlén valdes som utbildningsansvarig, efter Martin Almquist, som valdes till
vetenskaplig sekreterare, efter Viktor Johansson, som lämnade styrelsen. Som nya styrelseledamöter
invaldes Karin Åhlander Lindwall och Anna Karin Elf. Tidigare har byten på styrelseposter skett vid
årsskiftet men nyvalda styrelsemedlemmar börjar numera omgående.
Styrelsen har under tiden augusti 2016 - juni 2017 haft fem möten varav tre telefonmöten. Styrelsen
har sammanträtt 2016-08-23 på kirurgveckan i Malmö, 2016-11-11 på Radisson Blu i Göteborg, 201703-17 hemma hos Olov Norlén i Uppsala, 2017-04-03 över Skype och 2017-06-12 per telefon.
Styrelsens medlemmar har vidare deltagit i 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.
SFEK har sedan tidigare en adjungerad ledamot i SQRTPAs styrelse, Martin Almquist; Martin valdes
också av SFEKs styrelse att på begäran ingå i Eurocrines styrelse.

Hemsidan – www.sfek.se
Mikael Björk fungerar som tidigare som teknisk webmaster. Anna Karin Elf är webansvarig. Hemsidan
uppdateras kontinuerligt med information om möten, kurser samt annan information som är av
värde för medlemmarna.

Kirurgveckan
Kirurgveckan i Malmö fungerade väl. Föreningen arrangerade två ST-luncher på temat GEP-NET, två
högtidsföreläsningar, två symposier om persisterande primär hyperparathyroidism respektive
sekundär hyperparathyroidism, och sessioner med totalt 18 fria föredrag. Årets Ivar Sandströmföreläsare, Oliver Gimmon, höll en spännande föreläsning på temat ”Binjuremärgtumörer och
paragangliom: mycket nytt – och Nu?”. PO Granberg-föreläsare var dr Julie Ann Sosa från Duke
University, North Carolina som höll en givande föreläsning om den optimala behandlingen av
differentierad thyroideacancer- ”The rise of thyroid cancer and its evolving management. When is
less more?”.

Stipendier
Kosmas Daskalakis och Farhad Salem fick 7500 resp 12500 kr från IPSENs stipendium, för en kurs i
pNET i London resp kurs i binjurekirurgi i Stockholm
Anna Koman fick 20000 kr från Novartis resestipendium för kurs i thyroidea- parathyroideakirurgi i
Boston.
Kosmas Daskalakis och Martin Almquist fick dela på Johan Westerdahls stipendium och erhöll
vardera 20000 kr för deltagande i World Congress of Thyroid Cancer respektive kurs i thyroideaparathyroideakirurgi i Boston.
SFEKs resestipendium delades ej ut pga för få sökanden.

Utbildning
KUB
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 2017 - VT 2018.

Post-graduate
Under året har SFEKs vidareutbildning (även kallad distansutbildning eller postgraduateutbildning)
hållits vid två tillfällen, med cirka 15-20 deltagare vid vardera tillfället. Ytterligare två tillfällen är
planerade under 2017.

Vålådalen
Styrelsen har beslutat att SFEK åter skall ge ekonomiskt stöd till kurs i Vålådalen, vilken planeras till
14-16 mars 2018. Avsikten är att hålla kursen vartannat år och således hölls ingen kurs 2017.

Vårdprogram/Kvalitetsregister
Ett reviderat vårdprogram för thyroidecancer publicerades under året och finns tillgängligt på
www.cancercentrum.se.
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