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Medlemmar 
Under 2010 har föreningen fått 22 nya medlemmar. E-mail-utskick går ut till 347 medlemmar. 
Ordinarie medlemsavgift för 2010 var 200 kr. 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har sammanträtt sex gånger under verksamhetsåret, varav tre möten har skett per telefon. 
Ett sammanträde ägde rum i samband med EndoDiabetes 2010 i Göteborg och ett i anslutning till 
Läkaresällskapets riksstämma i Göteborg. Ett styrelsemöte skedde i form av ett internat under två 
dagar i Båstad. 
 
Ärenden under 2010 
Förslag inkommit 2009 från Ernst Nyström om utbildning i radionukleidanvändning för 
thyreoidologer så att dessa självständigt ska kunna sköta radiojodbehandling. En arbetsgrupp ledd av 
Helena Filipsson utredde under 2010 frågan och slutsatserna från utredningen är att radioaktiv 
jodbehandling ges på ett varierande sätt i landet. Antalet behandlingar varierar och de regionala 
skillnaderna är stora. Behovet av en nationell certifierad utbildning för vårdgivare av radioaktiv 
jodbehandling har stötts av Svensk förening för onkologi, Svensk Förening för Isotopterapi, Svensk 
förening för radiofysik, Svensk förening för nuklearmedicin samt Svenska Endokrinologföreningen. 
Då utbildningen går över specialitetsgränser kommer Svenska Endokrinologföreningen via Jeanette 
Wahlberg att tillfråga Socialstyrelsen om synpunkter på hur utbildningen skall vara upplagd. 
 
Samarbetet med Svensk Förening för Diabetologi har fortlöpt med SPUR-inspektioner, 
målbeskrivning och checklistor för den nya ST-utbildningen samt med det gemensamma 
postgraduatemötet i Göteborg, EndoDiabetes 2010. 



Svenska Addisonregistret har i samarbete med Svenska Endokrinologföreningen utarbetat ett 
gemensamt svenskt informations- och varningskort för patienter med kortisolbrist. 
 
Under året har Svenska Endokrinologföreningen tillfrågats av Equalisgruppen inom klinisk kemi 
avseende Svenska Endokrinologföreningens inställning till harmonisering av enheter för 
hormonanalyser mellan laboratorierna i Sverige. En förfrågan till samtliga endokrinologiska 
kliniker vid universitetssjukhusen i landet har utgått. Svar har inkommit från de flesta enheter och 
när insamlingen är komplett kommer SEF att avge ett sammanfattande omdöme i frågan. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret besvarat remiss från Svenska Läkaresällskapet avseende 
”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar”.  
 
Ekonomi  
En del av föreningens kapital investerats på aktiemarknaden, var god se revisionen. Arbetet med att få 
donationer från privatpersoner och företag har fortsatt och tack vare tidigare donation från Pfizer samt 
ett stort överskott från det europeiska endokrinologmötet i Göteborg 2005 har två större 
forskningsstipendier kunnat utlysas. 
 
Representation 
Brita Winsa representerade Svenska Endokrinologföreningen vid Läkaresällskapets fullmäktigemöte. 
Brita Winsa har varit svensk deltagare i Consul-kommittén. 
 
Vetenskaplig verksamhet 
Under 10-12 mars 2010 genomfördes i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi det 
gemensamma postgraduatemötet i Göteborg, EndoDiabetes 2010. 
 
2010 års riksstämma hölls i Göteborg. Svenska Endokrinologföreningen arrangerade symposiet: 
Hypothyreos: hur ställs diagnosen och när/hur skall vi behandla? (moderator Ove Törring). Svenska 
Endokrinologföreningen var medarrangör till symposiet: Binjureincidentalom–växande problem. Nya  
Riktlinjer för handläggning.(moderator Bo Wängberg). 
 
Styrelsen för Svenska Endokrinologföreningen har under 2010 förberett det första gemensamma 
mötet för Svenska Endokrinologföreningen och SYED som kommer att äga rum 2-4 februari, 2011 på 
Stora Brännbo, Sigtuna. De fria föredrag och posterpresentationer som tidigare varit förlagda vid 
Riksstämman har nu flyttats till Endokrindagarna. 2011 års mottagare av forskningsstipendier samt 
pris för 2010 års bästa endokrinologiska avhandling kommer att kungöras i samband med 
Endokrindagarna 2011. 
 
Under 2010 har nio stycken resestipendier à 10 000 kr delats ut till medlemmar som aktivt deltagit 
med vetenskapliga arbeten vid internationella endokrina möten.  
 
SYED 
Under 2010 har två SYED-möten för utbildning av blivande specialister i endokrinologi och 
diabetologi ordnats av Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetologer (Stockholm och Umeå). 
 



CONSUL 
Sverige ordnade Consul-kurs i ämnet tyreoidea-calcium i Uppsala i november med högt deltagande. 
Nästa Consul-kurs i diabetes, anordnas i april 2011 av Norge. Överskottet från Uppsalakursen 
används till att subventionera de svenska deltagarnas avgifter. 
 
SPUR 
I samarbete med Svensk Förening för Diabetologi har 3 inspektörspar utsetts. I denna omgång har 
följande inspekterats: SÖS, Göteborg, Malmö-Lund och Uppsala. Inspektioner är planerade för 
Linköping och Umeå och sedan återstår endast Karolinska. SPUR-verksamheten är from 2011 
obligatorisk och överförs till IPULS-kansliet. 
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