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Styrelsen 
Ordförande   Cia Ihre-Lundgren (2015-), Stockholm, ersatte Oliver 

Gimm (-2014), Örebro 
    
Vetenskaplig sekreterare  Viktor Johanson (2014-), Göteborg 
 
 
Kassör                              Jonas Karlberg (2011-), Halmstad 
    
 
Utbildningsansvarig  Martin Almquist (2015-), Lund, ersatte Oliver Gimm  

(-2014), Linköping  
   

Övriga ledamöter  Hella Hultin (2013-), Uppsala 
  Oliver Gimm (-2015), Linköping 

  
 
Revisorer   Ola Hessman (2009-), Uppsala 
   Per Mattsson (2009-), Stockholm 
 
Valberedning  Erik Nordenström (2014-), Lund 
   Eva Lundgren (2013-), Östersund 

Inga-Lena Nilsson (2015-), Stockholm 
    
     
Styrelsearbete 
Vid årsmötet valdes Cia Ihre-Lundgren att ersätta Oliver Gimm som ordförande. Martin 
Almquist efterträdde Oliver Gimm som även varit har varit utbildningsansvarig. Mikael Björk 
fungerar som teknisk webmaster. Hemsidan uppdateras nu kontinuerligt med information om 
möten, kurser samt annan information som är av värde för medlemmarna. 



 
Styrelsen har under tiden augusti 2014 - juni 2015 haft sju möten varav fem telefonmöten. 
Styrelsens medlemmar har vidare deltagit i ett flertal möten med grupperingar inom 
moderföreningen SKF (Stora Programkommittén, Utbildningskommittén och kommittén för 
klinisk forskning) 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 Karlstad fungerade väl. För första gången var hela programmet digitalt och 
papperslöst. Föreningen arrangerade två ST-luncher, två högtidsföreläsningar, och fyra 
sessioner med fria föredrag (14 stycken). Årets Ivar Sandström-föreläsare, Göran Wallin, höll 
en intressant föreläsning på temat ” Giftstruma – en folksjukdom”. Årets PO Granberg-
föreläsare, professor Martin Walz, Tyskland, höll en som vanligt elegant föreläsning om 
”Adrenal Surgery - State of the Art”.  ST-lunch-ansvariga Hella Hultin och Cia Ihre-Lundgren 
hade ”Utredning av knöl i tyreoidea” som tema.  
 
Stipendier 
Styrelsen tilldelade 2014 Mark Thier och Pall Hallgrimsson, båda Lund, Novartisstipendiet 
(20 000 kr) och SFEKs resestipendium (14000kr) att tillsammans dela på. SFEKs stipendium 
för auskultation utomlands (numera Johan Westerdahls stipendium) utdelades ej pga för få 
sökande. 
 
Utbildning 
Under det gångna året har fyra av planerade fyra KUB-kurser hållits, i Lund, Stockholm, 
Östersund och Göteborg. Fyra KUB-kurser är planerade för HT 2014 - VT 2015. 
Under året har SFEK även, med Per Hellman som primus motor, dragit igång en ny form av 
nationell utbildning för de med intresse inom endokrinkirurgi både. Hittills har fem omgångar 
av vidareutbildningen (även kallad distansutbildning eller postgraduate-utbildning) gått av 
stapeln, och fler möten är på gång under hösten. Målet är att dessa möten skall ge en grund för 
europeisk ackreditering. Mötena är inte bara till för kunskapsförmedling utan lika viktiga för 
svensk endokrinkirurgis framtid och nätverksbyggande.  
 
Vårdprogram/Kvalitetsregister 
Arbetet med nationellt vårdprogram för GEP-NET är fortfarande i slutfasen, men i skrivande 
stund ännu inte publicerat. En uppdatering av vårdprogrammet för tyroideacancer pågår 
också. 
En kartläggning pågår för att utifrån socialstyrelsens registrerade ingrepp vid halskirurgi 
identifiera dels var i landet denna verksamhets görs samt jämföra det med de registrerade 
ingreppen som finns i det skandinaviska halsregistret. Utöver det har även en elektronisk 
enkät skickats ut till verksamhetscheferna i landet med frågor bl.a om vilka som gör dessa 
ingrepp. 
 
Göteborg 2014-06-15 
Styrelsen SFEK, genom 

 
Viktor Johanson, vetenskaplig sekreterare 


