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Styrelsen 
Ordförande Maria Annerbo (2021-2023), Falun 

Vetenskaplig sekreterare Ivan Shabo (2019-2022), Stockholm 

Kassör Helene Lindfors (2019-2022), Sundsvall  

Utbildningsansvarig Anders Thornell (2019-2022), Göteborg 

Web-ansvarig Lo Hallin Thomson (2019-2022), Lund 

Ledamot Olov Norlén (2019-2022), Uppsala 

 

Revisorer  
Anna Koman (2020-), Stockholm 

Joakim Hennings (2021-), Uppsala 

 

Valberedning 
Enligt årsmötesbeslut 2021;  
(Martin Almkvist, (2019-2022) Lund, sammankallande 

Josefin Kjaer (2020-2023), Uppsala 

Anna-Karin Elf (2021-2024), Göteborg 

I praktiken skickar vi ett extra stort tack till Andreas Muth (2018-2021), Göteborg, som 
tillsammans med Martin Almkvist och Josefin Kjaer, har arbetat med att hitta lämpliga 
kollegor till den nya styrelsen. Hur valberedningen kommer att utformas till kommande år 
lämnas åt årsmötet att fastställa. 

 

Nya medlemmar 
Ann Morgell (Stockholm), Erik Altgärde (Eksjö), Arestis Sorkratous (Falun), Martin Nilsson 
(Helsingborg), Petra Studahl (Halmstad), Daniela Swanberg (Eksjö), Charlotta Wadsten 
(Sundsvall), Erik Elias (Sahlgrenska), Francisca Jorna (Trollhättan), Alberto Allegra 
(Trollhättan) 

 

Styrelsearbete 
På grund av kvarvarande restriktioner med anledning av Covid-pandemin fortsatte styrelsen 
med sitt arbete över zoom. Sammanlagt 8 styrelsemöten har ägt rum under året. 

 



Hemsidan – www.sfek.se 
Mikael Björk fungerar som tidigare som teknisk webmaster. Hemsidan uppdateras 
kontinuerligt med information om möten, kurser samt annan information som är av värde för 
medlemmarna, styrelsen upplever dock att hemsidan inte fungerar tekniskt tillfredställande 
och arbetar på att hitta en lösning framåt gällande detta. 

 

Kirurgveckan 
När det var dags för årets kirurgvecka i Göteborg kunde äntligen fysiska möten äga rum men 
pga de osäkra förhållanden som fortfarande rådde genomfördes veckan som ett hybridmöte. 
Med en välfungerande professionell teknisk stab på plats i Göteborg förflöt denna vecka 
oväntat bra. Styrelsen och en del kollegor kunde deltaga på plats och men flertalet loggade in 
med möjlighet till interaktion. Årets Sandström föreläsare 2021, var Kenth Johansson, 
Västervik/Örebro som delade med sig av sina intressanta erfarenheter under arbetsåren som 
endokrinkirurg på både det lilla och stora sjukhuset. På länk med livesänd frågestund höll 
Marcin Barczynski, Krakow, Polen, året Granberg föreläsning. En väl strukturerad och 
uppdaterande kirurgteknisk föreläsning gällande Tyroideacancer.  

Sammanfattningsvis får kirurgveckan 2021 anses mycket lyckad i sin hybridform med 
givande presentationer och föreläsningar av hög kvalité. Vår förhoppning är dock att få återse 
våra kollegor och att kunna interagera samt diskutera mer vid kommande kirurgveckor. 

 

Stipendier 
Matilda Annebäck erhöll Stipendium för fellowship i London. Övriga stipendier blev 
indragna på grund av inställda resor/möten. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är god trots minskat tillskott från inställt kirurgvecka 2020 och digital 
Kirurgvecka 2021. Ekonomin redovisas i detalj av kassören vid årsmötet augusti 2022. 

 

Utbildning 
KUB 
På grund av kvarvarande  pandemirestriktioner genomfördes KUB kursen i Stockholm 3-4/2 
och Lund 5-8/10  som distanskurser över länk. 

KUB-ansvariga kunde genomföra ett KUB-Symposium på Södertuna Slott 19-21/5, där hela 
KUB-kursupplägget omarbetades och uppdaterades inför kommande fysiska kurstillfällen. 

KUB-kursen i Stockholm 1-3/12, kunde äntligen genomföras med deltagarna på plats. Det 
nya kursupplägget sjösattes och renderade mycket höga poäng på kursutvärdering. 

 



Post-graduate 
Pga Covid pandemins fortsatta grepp fick den planerade postgraduate utbildningen i 
Trillevalle med Temat Tyroideacancer åter avbokas och skjutas på framtiden. 
 
NPO 
Göran Wallin, Inga-Lena Nilsson och Erik Nordenström har representerat SFEK i det 
Nationella Programområdet Endokrinologi. 
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Styrelsen SFEK, genom 

Maria Annerbo, ordförande 

Ivan Shabo , vetenskaplig sekreterare 


