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Styrelsearbete 
Styrelsen har under tiden augusti 2011- juni 2012 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 
högstandardiserad vård, utbildning och forskning inom det endokrinkirurgiska fältet.   
 



Claes Juhlin och Peter Stålberg hade vid årsskiftet fullgjort sitt styrelseuppdrag som 
ordförande respektive utbildningsansvarig och ersattes av Johan Westerdahl och Oliver 
Gimm. Mikael Björk fungerar som teknisk webmaster. 
 
Kirurgveckan i Visby var framgångsrik. Föreningen arrangerade ST-luncher, två 
högtidsföreläsningar, tre sessioner med fria föredrag och deltog i två symposier. Årets P-O 
Granberg föreläsare var Peer Christiansen, Århus. Han talade om kirurgi vid intrathorakal 
struma och gav även en något dyster bild av endokrin kirurgi i Danmark – status 2011. Årets 
Ivar Sandström föreläsare, Jan Zedenius, höll en uppskattad och tänkvärd föreläsning under 
temat ”Endokrin kirurgi i Sverige – vart är vi på väg?”. ST-lunch-ansvariga Joakim Hennings 
och Christina Swärd hade binjureincidentalom som huvudsakligt tema. Vid ett symposium 
diskuterades sekundär HPT inför njurtransplantation, av bl a Shariar Akaberi, Helene Malm 
och Svante Jansson. För- och nackdelar vid endokrin robotkirurgi diskuterades vid nästa 
symposium av bl a Johan Westerdahl, Erik Nordenström och Claes Juhlin. 
 
Stipendier 
Styrelsen tilldelade 2011 Olov Norlén, Uppsala Novartisstipendiet på 20 000 kr och Martin 
Almquist, Lund SFEKs resestipendium på 12 000 kr. Novartisstipendiet 2012 på 20 000 kr 
tilldelar styrelsen Farhad Salem, Lund. Pga få ansökningar utdelas inte SFEKs resestipendium 
2012., enligt beslut i styrelsen. Samtliga stipendier har utannonserats på föreningens hemsida, 
i Svensk Kirurgi samt per mail till föreningens medlemmar. 
 
Utbildning 
Under det gångna året har tre av planerade fyra KUB-kurser hållits, i Östersund, Stockholm 
och Linköping. Fyra KUB-kurser är planerade för HT 2012- VT 2013. 
 
Vårdprogram/Kvalitetsregister 
Nationellt vårdprogram för thyroideacancer är i princip färdigställt. Arbetet med nationellt 
vårdprogram för GEP-NET är i slutfasen. Här pågår ett arbete med ett kopplat 
kvalitetsregister. 
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