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Styrelsen 
Ordförande   Oliver Gimm, Linköping ersatte Johan Westerdahl, 

Stockholm den 25 februari 
    
Vetenskaplig sekreterare  Christina Swärd (-2013), Göteborg 

Viktor Johanson (2014-), Göteborg 
    
 
Kassör                              Jonas Karlberg (2011-), Halmstad 
    
 
Utbildningsansvarig  Oliver Gimm (2012-), Linköping 
     
      
Övriga ledamöter  Hella Hultin (2013-), Uppsala 
   Cia Ihre-Lundgren (2013-), Stockholm 
 
Revisorer   Ola Hessman (2009-), Uppsala 
   Per Mattsson (2009-), Stockholm 
 
Valberedning  Erik Nordenström (2014-), Lund 
   Eva Lundgren (2013-), Östersund 

Jan Zedenius (2012-), Stockholm 
    
     
 
 
 



 
Styrelsearbete 
Under året förlorade vi vår vän, kollega och ordförande Johan Westerdahl, som plötsligt avled 
i slutet på februari. Det var med stor saknad som han lämnade oss och det vara även en stor 
förlust för vår förening. Oliver Gimm tillförordnades då som ordförande. 
 
Vid årsmötet valdes Viktor Johanson att ersätta Christina Swärd som vetenskaplig sekreterare. 
Oliver Gimm har varit utbildningsansvarig och Johan Karlberg kassör. Mikael Björk fungerar 
som teknisk webmaster. 
 
Styrelsen har under tiden augusti 2013 - juni 2014 haft sju möten varav fem telefonmöten. 
Styrelsens medlemmar har vidare deltagit i ett flertal möten med grupperingar inom 
moderföreningen (Stora Programkommittén och Utbildningskommittén) 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 högt 
standardiserad vård, utbildning och forskning inom det endokrinkirurgiska fältet.   
 
 
Kirurgveckan i Uppsala fungerade väl. Föreningen arrangerade två ST-luncher, två 
högtidsföreläsningar, tre sessioner med fria föredrag och deltog i ett symposium. Årets Ivar 
Sandström-föreläsare, Inga-Lena Nilsson, höll en heltäckande föreläsning på temat ”Primär 
hyperparatyreoidism i modern tid”. Årets PO Granberg-föreläsare, Gerard Doherty, USA, höll 
en uppskattad föreläsning om ”Surgery for the MEN1 pancreas”.  ST-lunch-ansvariga Johan 
Westerdahl, Christina Swärd, Jonas Karlberg och Cia Ihre-Lundgren hade 
binjureincidentalom som tema. Dessvärre gick kongressfirman Congrex i konkurs strax efter 
Kirurgveckan och de sedvanliga intäkterna till SFEK hotar att utebli. De ekonomiska turerna 
kring detta är dock ännu inte avklarade. 
 
Stipendier 
Styrelsen tilldelade 2013 Olov Norlén, Uppsala, Novartisstipendiet på 20 000 kr och SFEKs 
resestipendium tilldelades till Anna-Karin Elf, Göteborg. SFEKs stipendium för auskultation 
utomlands tilldelades 2013 Andreas Muth, Göteborg.  
För 2014 delar Mark Thier och Pall Hallgrimsson på Novartisstipendiet på 20 000 kr och 
SFEKs resestipendium på 14 000 kr. Ingen hade sökt auskultationsstipendiet. 
 
Utbildning 
Under det gångna året har fyra av planerade fyra KUB-kurser hållits, i Lund, Stockholm, 
Uppsala och Göteborg. Fyra KUB-kurser är planerade för HT 2013- VT 2014. 
 
Vårdprogram/Kvalitetsregister 
Arbetet med nationellt vårdprogram för GEP-NET är i slutfasen. Här pågår ett arbete med ett 
kopplat kvalitetsregister. 
 
 
 
Göteborg 2014-08-16 
Styrelsen SFEK genom 
 
 
Viktor Johanson, vetenskaplig sekreterare 


