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ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ATT KURS i VÅLÅDALEN ÄR I ENLIGHET 

MED ETISKA REGLER 

 

Denna förfrågan gäller om lämpligheten/möjligheten att ordna SK-kurs i Vålådalen med 

närvarande läkemedelsföretag, dvs  om kursen är i enlighet med läkemedelsbranschens etiska 

regelverk, Kapitel II, ”Överenskommelser om samverkansformer med hälso- och sjukvården 

m.fl.”, Kapitel 35. 

Sedan ca 10 år arrangerar Svensk Förening för Endokrin Kirurgi (SFEK) en SK-kurs i ämnet 

”endokrinkirurgi”. Denna har varje år ägt rum i det vandrarhem som är förlagt till Vålådalen i 

Jämtland. Orsaken till detta var initialt att läkare som i Sverige arbetade med endokrinkirurgi 

hade ett internt möte i just Vålådalen, den s.k. ”endokrinklubben”, och det ordnades en SK-

kurs i tidsmässig anslutning till detta möte, när ändå lärare från hela Sverige var samlade. 

Kursen blev snabbt synnerligen populär och antalet ansökningar att få delta i kursen har i alla 

år vida överstigit det antal kursplatser, 25, som finns. En viktig orsak till den lyckade kursen 

var att lärare från olika landsändar av Sverige var samlade, och kunde belysa hanterandet av 

patienter med olika endokrinkirurgiska sjukdomar från olika perspektiv. Just detta har i alla år 

varit en viktig synpunkt i de kursutvärderingar som presenterats efter kurserna. SFEK har 

fortsatt årligen med kurserna, även om den s.k ”endokrinklubben” inte varje år haft möte i 

anslutning. Orsaken har varit att den i och för sig relativt enkla men synnerligen 

funktionsdugliga konferensanläggning som finns i Vålådalen passat kursens pedagogik på ett 

ypperligt sätt. Vi har fortsatt med samma upplägg, dvs anlita lärare från varje region i Sverige. 

Vid årets kurs 2008 fanns således lärare från Norrland, Uppsala/Örebro-regionen, Stockholm, 

Göteborg och Skåne närvarande. Återigen kunde kursdeltagarna ge ett fantastiskt positivt 

betyg åt kursen, med superlativ som ”den bästa SK-kursen under utbildningen” mm. 

Pedagogiken innebär vidare att eftersom alla är samlade på en mindre ort, finns inget som drar 

kursdeltagarna därifrån, dvs alla är samlade under hela kursveckan som pågår från måndag till 

fredag lunch, vilket även gäller kvällarna. Den informella samvaro detta erbjuder har visat sig 

ge ytterligare en dimension till utbildningen. Kursdeltagarna kommer till kursorten med tåg 

till Undersåker, och därifrån hämtar kursledningen med minibuss som tillhandahålls av 

vandrarhemmet. Alternativt kan man lätt flyga till Östersund, därifrån åka busstransport till 

Undersåker följt av hämtning med minibuss enligt ovan. Kursdeltagarna kommer från hela 

Sverige, vilket för en del innebär långa resor. Likväl är det transportmässigt  enkelt att ta sig 

till Undersåker. Däremot är det svårare att ta sig från Vålådalen, vilket ingår i kursens 

pedagogik, dvs att kursdeltagarna ska vara samlade under hela veckan. Denna ansökan gäller 

tillstånd att få inbjuda företag att delta i kursen för att ge information och utbildning om sina 

produkter, vilka har direkt anslutning till kursinnehållet. I samband med det planeras att 

företagen betalar en avgift för att få delta, vilket sponsrar kursen, vilket används för att betala 

lärarnas resor till kursorten, viss minskning av kursavgift, och i någon mån minskning av 

boendekostnaden på vandrarhemsanläggningen. Vi inser att kursorten kan anses icke optimal i 

sammanhanget, men vädjar till det rykte, den tradition som finns kring kursen, och det faktum 

att själva kursortens fördelar i omgivningen faktiskt inte utnyttjas under kurstiden. Vi 

informerar dock kursdeltagarna om möjligheten att förlänga vistelsen på orten före eller efter 

själva kurstiden för att kunna ta del av närmiljön. Den pedagogik med internatundervisning 

som används har visat sig vara utomordentligt positiv, och det faktum att synnerligen ringa 

möjligheter att splittra uppmärksamheten från kursen, också på kvällstid efter själva 

kursdagens slut, har gjort att vi inte önskar ändra konceptet. I stället vill vi bygga ut det med 

mer moment som involverar företagens information. Att kursen hålls på den årstid som 

planeras, har bl.a. att göra med att det i den endokrinkirurgiska årsagendan inte finns många 



tidpunkter att välja bland. Sommaren är inte aktuell pga semestrar för såväl lärare som 

potentiella kursdeltagare. Under höstens tidiga del är kirurgveckan förlagd med 

endokrinkirurgiskt möte inlagt. I oktober har en annan SK-kurs i ämnet gått av stapeln på 

Karolinska Sjukhuset såväl som andra universitetssjukhus de senaste åren, liksom en 

endokrinkirurgisk ultraljudskurs. Vi anser därför att en annan endokrinkirurgisk kurs bör 

förläggas på vårterminen. Efter påsk varje år förläggs de europeiska och amerikanska 

endokrinkirurgföreningarnas (ESES, resp AAES) årliga  möten, med vanligtvis stort svensk 

deltagande. Endokrinkirurgin i Sverige är inte större än att de få tänkbara lärare som finns till 

buds vanligtvis är samma som roterar runt på de olika kurserna och mötena. Den tid under 

året att arrangera den kurs det nu ansöks för är således under tiden januari-april. Det är också 

den tidpunkten som kursen har gått under flera år, och vi önskar av ovanstående skäl inte 

flytta denna.  

 

Vi ansöker om att få tillstånd att bjuda in företag att mot ersättning de betalar till kursens 

kassa informera och undervisa om sina produkter. Sådana programpunkter torde kunna bidra 

stort och ytterligare öka kvaliteten på kursen. 

 

Uppsala den 18 augusti 2008 
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