
Endokrinklubben i Vålådalen 16-18 mars mars 2016 

Endokrinkirugi har i många år traditionsenligt undervisats i olika former i Vålådalen. Dels den s.k. 
Endokrinklubben som hade sitt senaste möte 2003, och den populära och undervisningsintensiva SK-
kursen mellan åren 2003-2010. 
Under 2014 startades det en ny nationell postgraduateutbildning, som hittills lockat cirka 25 deltagare 
och som under 7 olika tillfällen avhandlat olika sjukdomar som handläggs av endokrinkirurger. Det 
hela liknar en s.k ”distansutbildning” där man samlas en torsdag em ( samt egenfinansierad middag)+ 
fredag , ett tema föreläses och diskuteras vid varje tillfälle. 
Kursen har varit populär och som avslutning inbjuds ni nu, alla endokrinkirugiskt intresserade, till ett 
samlande möte i Vålådalen. Styrelsen för Svensk Förening för Endokrinkirurgi, som är ansvarig för 
kursen, hoppas på att mötet ska innebära ett tillfälle för endokrinkirurger att träffas, utbyta 
erfarenheter, få lite nya kunskaper och skapa fler nätverk.  

Mötet i mars ser grovt ut så här: 

Ankomst: 
Tisdag kväll/onsdag morgon 
(Här finns flyg som anländer på sena eftermiddagen/kvällen om man vill. Alternativ är att ta nattåget 
till Undersåker och anlända onsdag morgon.) 

Onsdag 16 Mars  
9.30 – 12.00 
Presentation av vårdprogram för tyreoideacancer  
Patologi /Cytologi   

16.30-19.30 (english) 
Radioiodine treatment  
Follicular cell derived thyroid cancer – genetics, alternative treatments 
Epidemiology / quality of life  
Guest lecturer: Fausto Palazzo : " Thyroid cancer management in Britain:  Not always so Great” 
20.00 Dinner 

Torsdag 17 Mars (english) 
8.30-12.00 
Thyroid cancer in children and pregnancy 
Medullary thyroid cancer – genetics, surgery and non-surgical treatment  
Central node dissection 
Discussion/Case presentations 

16.30-19.30 
Anaplastic thyroid cancer – state of the art + alternative treatment  
New target treatments thyroid cancer, mTOR inhibitors etc  
Discussion/ Case presentations 

20.00 Dinner 

Fredag 18 Mars (på svenska) 
8.30-12.00 
Presentation av Vårdprogram i Endokrina buktumörer  
Diskussion om organisation av endokrinkirurgi i Sverige  
Vem gör vad? 
Nivågruppering 
Kan vi nå konsensus inom endokrinkirurgin/endokrinonkologin innan Socialstyrelsen och andra säger 
åt oss vad vi ska göra? 



I fakulteten : Per Hellman, Peter Stålberg, Christel Hedman, Christopher Juhlin, 
Cia Ihre Lundgren 
Gästföreläsare: Fausto Palazzo, Hammersmith &Charing Cross Hospitals, Imperial College Healthcare 
NHS Trust, London  


