
Verksamhetsberättelse	  för	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  	  

Verksamhetsåret	  2012	  	  
Styrelsens	  sammansättning	  	  

Ordförande	  Stefan	  Sjöberg,	  Halmstad	  Vice	  ordförande	  Cecilia	  Mattsson,	  Umeå	  Vetenskaplig	  
sekreterare	  Johan	  Svensson,	  Göteborg/Skövde	  Facklig	  sekreterare	  Maria	  Petersson,	  Stockholm	  
Skattmästare	  Mats	  Eriksson,	  Stockholm	  	  

Övriga	  ledamöter	  	  

Sven	  Karlsson,	  Lund;	  Jeanette	  Wahlberg,	  Linköping;	  Catharina	  Olivius,	  Göteborg;	  Erik	  
Waldenström,	  Malmö;	  Andreas	  Kindmark,	  Uppsala	  	  

Valberedning	  	  

Tommy	  Olsson,	  Umeå	  (sammankallande);	  Kerstin	  Landin-‐Wilhelmsen,	  Göteborg;	  Brita	  Winsa,	  
Uppsala	  	  

Medlemmar	  	  

När	  2012	  började	  var	  medlemsantalet	  362	  och	  vid	  årets	  slut	  var	  det	  374	  medlemmar.	  Under	  2012	  
har	  föreningen	  således	  fått	  ett	  nettotillskott	  av12	  nya	  medlemmar.	  Ordinarie	  medlemsavgift	  för	  
2012	  var	  200	  kr.	  	  

Styrelsesammanträden	  	  

Styrelsen	  har	  sammanträtt	  åtta	  gånger	  under	  verksamhetsåret,	  varav	  fem	  möten	  har	  skett	  per	  
telefon.	  Ett	  sammanträde	  ägde	  rum	  i	  samband	  med	  Endokrindagarna	  2012	  i	  Örebro	  och	  ett	  i	  
anslutning	  till	  Läkaresällskapets	  riksstämma	  i	  Stockholm.	  Ett	  styrelsemöte	  skedde	  i	  form	  av	  ett	  
internat	  under	  två	  dagar	  i	  Stockholm.	  Den	  allt	  mer	  strikta	  ekonomiska	  uppföljningen	  inom	  flera	  
landsting/regioner	  har	  emellertid	  försvårat	  deltagandet	  i	  fysiska	  styrelsemöten.	  

Ärenden	  under	  2012	  	  

Svenska	  Endokrinologföreningen	  har	  haft	  fortlöpande	  kontakt	  med	  Svensk	  Förening	  för	  
Diabetologi.	  Ett	  gemensamt	  postgraduate-‐möte	  planeras	  19	  –	  21	  mars	  2014	  och	  ska	  äga	  rum	  på	  
Stadsteatern	  i	  Helsingborg.	  	  

Stiftelsen	  Endocrinas	  verksamhet	  har	  av	  skattmästaren	  strukturerats	  och	  en	  plan	  för	  
avveckling	  av	  densamma	  har	  antagits.	  Detta	  för	  att	  förenkla	  att	  medlen	  kan	  användas	  
till	  forskningsstipendier	  och	  resebidrag.	  
Patient-‐PM	  har	  uppdaterats	  fortlöpande	  på	  hemsidan.	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  har	  under	  
året	  skapat	  en	  ny	  och	  moderniserad	  hemsida	  som	  togs	  i	  bruk	  början	  av	  december	  2012.	  
Målsättningen	  har	  varit	  att	  den	  fortlöpande	  uppdateringen	  av	  hemsidan	  ska	  kunna	  förenklas.	  	  

Ekonomi	  	  

En	  del	  av	  föreningens	  kapital	  är	  placerat	  på	  aktiemarknaden,	  var	  god	  se	  revisionen.	  Tack	  vare	  den	  
goda	  ekonomin,	  bl.a.	  p.g.a.	  ett	  stort	  överskott	  från	  det	  europeiska	  endokrinologmötet	  i	  Göteborg	  
2005,	  har	  två	  större	  forskningsstipendier	  och	  ett	  mindre	  forskningsstipendium	  kunnat	  utlysas.	  	  

Representation	  	  

Ordföranden	  har	  deltagit	  i	  Specialitetsföreningarnas	  representantskap	  i	  Stockholm	  och	  i	  
Svenska	  läkaresällskapets	  årsmöte	  2012.	  Fortlöpande	  kontakt	  med	  Socialstyrelsen	  (Frida	  
Nobel)	  angående	  översyn	  av	  läkares	  specialitetsindelning.	  	  	  



Vetenskaplig	  verksamhet	  	  

Styrelsen	  för	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  har	  under	  2012	  genomfört	  det	  andra	  
gemensamma	  mötet	  för	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  och	  SYED	  som	  ägde	  rum	  1-‐3	  
februari,	  2012	  på	  Conventum,	  Örebro.	  	  

Vid	  2012	  års	  riksstämma	  arrangerade	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  genom	  Bengt	  Hallengren	  
symposiet:	  Hypotyreos,	  fertilitet	  och	  graviditet.	  Under	  Endokrina	  och	  metabola	  sjukdomar	  fanns	  
även	  symposierna:	  Testosteronbehandling	  av	  män	  –	  en	  livsnödvändig	  eller	  livshotande	  åtgärd?	  
(moderatorer	  Lars	  Björndahl,	  Hans	  Thulesius)	  och	  När	  och	  hur	  ska	  vi	  leta	  efter	  patienter	  med	  
sekundär	  hypertoni	  (moderator	  Karin	  Manhem).	  

Styrelsen	  för	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  har	  under	  2012	  tillsammans	  med	  SYED	  förberett	  
det	  tredje	  gemensamma	  mötet	  för	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  och	  SYED	  som	  äger	  rum	  30	  
januari	  -‐	  1	  februari,	  2013	  på	  Umeå	  Folkets	  Hus.	  På	  mötet	  hålls	  fria	  föredrag	  och	  
posterpresentationer.	  Mottagare	  av	  forskningsstipendier	  och	  pris	  för	  2012	  års	  bästa	  
endokrinologiska	  avhandling	  kommer	  att	  kungöras	  i	  samband	  med	  Endokrindagarna	  2013.	  	  

Under	  2012	  har	  fem	  stycken	  resestipendier	  delats	  ut	  till	  medlemmar	  som	  aktivt	  deltagit	  med	  
vetenskapliga	  arbeten	  vid	  internationella	  endokrina	  möten.	  	  

SYED	  	  

SYED	  har	  haft	  sitt	  sedvanliga	  fortbildningsmöte	  under	  hösten	  2012	  i	  Uppsala	  med	  
Danica	  Gubrianska	  och	  Steinunn	  Arnardottir	  som	  arrangörer.	  Karin	  Filipsson	  har	  under	  
året	  varit	  SYEDs	  representant	  i	  Svenska	  Endokrinföreningens	  styrelse	  (Ulrika	  Moll	  har	  
varit	  suppleant).	  
SK-‐kurser/CONSUL	  	  

SK-‐kursen	  i	  Hypofysens,	  binjurarnas	  och	  gonadernas	  sjukdomar	  som	  ersatt	  Consul-‐
kursen	  med	  samma	  benämning	  har	  genomförts	  vecka	  46	  i	  Stockholm.	  I	  denna	  kurs	  
deltog	  20	  norska	  ST-‐läkare	  tillsammans	  med	  37	  svenska	  ST-‐läkare.	  Fortlöpande	  kontakt	  
har	  hållits	  med	  norska	  endokrinologföreningens	  representant	  framförallt	  med	  
utgångspunkt	  för	  fortsatt	  samarbete	  om	  gemensamma	  Consul-‐kurser.	  	  
SPUR	  	  

SPUR-‐verksamheten	  är	  från	  2011	  överförd	  till	  IPULS-‐kansliet.	  
	  	  
	  
	  
Johan	  Svensson	  Vetenskaplig	  sekreterare	  Svenska	  Endokrinologföreningen	  


