Nyhetsbrev SFEK 190204
Bästa Endokrinkirurgiska medlemmar i SFEK.
En månad in på det nya året kommer en uppdatering av aktiviteter som berör oss.
Kirurgveckan 2018 i Helsingborg var mycket lyckad för vår förening vad gäller program, deltagande,
föreläsningar och lokaler. Vi kunde notera att Årsmötet som förlagts till tisdagens sista aktivitet inte
lyckades attrahera alla medlemmar. Många frågor som val och föreningsaktiviteter hade förberetts
inför mötet men vi hade också en diskussion om medlemskap i föreningen som vi bordlade pga lågt
deltagande. Frågan var aktuell i och med att kollegor från ÖNH sökt medlemskap i SFEK. Denna fråga
har besvarats med brev från styrelsen. Kirurgveckan 2019 kommer att arrangeras i Norrköping och
SFEK har program under torsdag och fredag. Årsmöte och föreningsmöte kommer att hållas på
torsdag med middag senare under kvällen. Mingel till Årsmötet kan kanske höja deltagarantalet.
Nationella Program Områden (NPO) / Kunskapsstyrning – vad kommer det att medföra för SFEK?
Diskussionen om Centralisering av sjukvården har varit aktuell under senaste året och Svensk
Kirurgisk Förening har tillsammans med övriga kirurgiska specialiteter formulerat ståndpunkter i
skrivelsen ” Uttalande angående Nivåstrukturering och Centralisering från Svenskt KirurgisktRåd” .
För SFEKs del kommer även vi att påverkas av kommande förslag och det är viktigt att vi deltager i
diskussionen. Inom ramen för Kunskapsstyrningen har man skapat 21 NPO -grupper som skall lämna
förslag på ämnen som borde ha nationella vårdprogram men också lämna förslag på diagnoser som
bör övervägas för centralisering till 2-5 sjukhus i landet. Det var med oro och förvåning som vi kunde
konstatera att ingen endokrinkirurg fanns med i grupperna som ska behandla endokrinologi,
endokrinkirurgi och endokrina tumörfrågeställningar. Endokrinkirurgin är inte heller representerad i
gruppen för cancersjukdomar. Endokrina tumörer botas mycket sällan utan att kirurgi ingår i
behandlingen.
I gruppen endokrinologi är enbart medicinsk endokrinologi representerad. Efter att vi tillskrivit Mats
Bojestig (ordförande i den nationella gruppen för Kunskapsstyrning) har Erik Nordenström och Göran
Wallin varit adjungerade till gruppens möten och kommer att deltaga i diskussionen fram till slutet av
februari 2019 då man skall lämna förslag till Socialstyrelsen på lämpliga diagnoser att centralisera
inom endokrinologi / endokrinkirurgi. Ordförande i gruppen är Håkan Fureman, endokrinolog i
Östersund och med honom och gruppen har vi haft bra diskussion. Detta ämne kommer sannolikt att
både generellt för Svensk Kirurgi och endokrinkirurgi att diskuteras på kommande Kirurgvecka.
Distansutbildning Endokrin Kirurgi kommer att ske med internat på Noors Slott i mars 2019.
Se separat notis för info.
Symposium thyreoidea / paratyreoidea i Malmö November 2019
I november 2019 kommer SFEK i samarbete med radiologi, nuklearmedicin och endokrinologi att
anordna ett 2 dagars möte i Malmö för att belysa ”Imaging av patologi i Tyreoidea och Paratyreoidea
(191127-28). Gilles Russ, radiolog från Frankrike har tackat JA till att deltaga och presentera TIRAD
vid utredning av tyreoidea med ultraljud.
Vi har deltagit i en enkät med förfrågan hur mycket endokrinkirurgi våra ST-läkare får utföra under
sin ST-period. Jag meddelade sanningsenligt att detta är generellt mycket litet. Det förefaller vara
samma situation i många av de europeiska länderna. Detta kommer att presenteras på ESES möte i
Granada i maj 2019. IAES håller möte inom ramen för det internationella Kirurgmötet i Krakow 1115/8.
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