
Svensk Förening för Endokrinkirurgi 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsberättelse 2010-2011 

 
Styrelsen 
Ordförande     Claes Juhlin, Uppsala 
 
Vetenskaplig sekreterare  Christina Swärd (2011-), Göteborg 
   Inga-Lena Nilsson (-2010), Stockholm 
 
Kassör                              Jonas Karlberg (2011-), Halmstad 
   Jan Berglund (-2010); Karlstad 
 
Utbildningsansvariga  Peter Stålberg, Uppsala 
   Erik Nordenström, Lund  
      
Övrig ledamot  Joakim Hennings, Östersund  
 
Revisorer   Ola Hessman, Uppsala 
   Per Mattsson, Stockholm 
 
Valberedning  Kenth Johansson, Linköping 
   Göran Wallin, Örebro 
   Maria Annerbo, Falun  
 
 
Styrelsearbete 
Styrelsen har under tiden augusti 2010- juni 2011 haft sju protokollförda möten varav fem 
telefonmöten. Styrelsens medlemmar har vidare deltagit i ett flertal möten med grupperingar 
inom moderföreningen (Stora Programkommittén och Utbildningskommitten) samt i 
arbetsgrupper som arbetat med nationella vårdprogram och kvalitetsregister på nationell och 
internationell nivå. I enlighet med uppdraget har styrelsen på olika sätt eftersträvat att verka 
för högstandardiserad vård, utbildning och forskning inom det endokrinkirurgiska fältet.   
 
Jan Berglund och Inga-Lena Nilsson hade vid årsskiftet fullgjort sitt styrelseuppdrag som 
kassör respektive vetenskaplig sekreterare och ersattes av Jonas Karlberg och Christina 
Swärd. Erik Nordenström är tillfällig ledamot under uppstarten av KUB-kurser. Föreningens 



hemsida omarbetas under 2011 för att fler funktioner ska finnas. Mikael Björk fungerar som 
teknisk webmaster och Peter Stålberg som innehållsmässig webmaster.  
 
Kirurgveckan i Göteborg var välbesökt. Föreningen arrangerade ST-luncher, två 
högtidsföreläsningar, två sessioner med fria föredrag/postrar och två symposier. Årets P-O 
Granberg-föreläsare var Barney Harrison, Sheffield med temat ”Quality of care in Endocrine 
surgery-lessons learned from medicolegal practice”. Årets Ivar Sandströmsföreläsare, Anders 
Bergenfelz, bidrog med en uppskattad föreläsning under temat ”Endokrin halskirurgi hos 
äldre” där intressanta data från kvalitetsregistret belystes. ST-lunch-ansvariga  Christina 
Swärd, Claes Juhlin och Joakim Hennings hade ”Akuta komplikationer vid endokrina 
tillstånd” som tema. Vid ett symposium ”Neuroendokrina tumörer med levermetastaser. Hur 
gör vi?” belystes olika terapier som RF-behandling, kirurgi/levertransplantationer, 
embolisering och lutethiumbehandling av bla Christina Swärd, Per Hellman och Christian 
Cahlin. För andra gången presenterades postrarna digitalt med en gemensam diskussion. 
Mentometersessionen ” Para/thyroid surgery-why, when and how? under ledning av Peter 
Stålberg och Barney Harrison var mycket uppskattad.  
 
Stipendier 
Novartisstipendiet á 20 000:- tilldelades 2010 Andreas Muth, Göteborg. Styrelsen tilldelar 
2011 Olov Norlén, Uppsala till Novartisstipendiet på 20 000 kr och Martin Almquist, Lund 
SFEKs resestipendium på 12 000 kr. Samtliga stipendier har utannonserats på föreningens 
hemsida, i Svensk Kirurgi samt per mail till föreningens medlemmar. 
 
Utbildning 
Under året har tre SK-kurser arrangerats, en veckolång IPULS-finansierad internatkurs i 
Vålådalen och en tredagarskurs i Stockholm och en KUB-kurs i Uppsala. 
Kurssutvärderingsresultaten var mycket goda för alla tre kurserna. KUB-kursen som 
planerades i Göteborg i maj 2011 blev inställd pga för få anmälda (8 st). Kurserna i Östersund 
och Stockholm planeras till hösten och vi ämnar lägga ut dessa på hemsidan tillsammans med 
kursmaterial. 
Förslag om en nordisk post-graduate kurs 2012 som en forstsättning av ”Vålådalskonceptet” 
har kommit från Jan Zedenius och Per Hellman. 
 
Vårdprogram/Kvalitetsregister 
Tyroideacancer-nationellt vårdprogram är i princip färdigställt. Återstår arbete med register 
GEP-NET- nationellt vårdprogram, planeras bli färdigställt under 2011. Även här återstår 
arbete med ett kopplat kvalitetsregister. 
 
Enkät 
En enkät rörande antalet endokrinkirurger och operationskapacitet av endokrina sjukdomar 
har skickats till landets verksamhetschefer. Resultaten har sammanställts och presenteras vid 
Kirurgveckan i Visby. 
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