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Protokoll årsmöte Svenska Endokrinologföreningen, Linköping 2015-01-29

§l. Mötets öppnande
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordf: Stefan Sjöberg, mötessekr. Per Dahlqvist
§3. Val av justeringsmän: Johan Svensson och Ove Törring
§4. Årsmötets stadgeenliga utlysande konstateras
§5. Dagordningen godkändes.
§6. Rapport från ordföranden: Den externa granskningen av ST utbildningen blir kvar. Externa
granskare behöver rekryteras. Se verksamhetsberättelse.
§7. Verksamhetsberättelse för 2014 redovisas av vetenskaplig sekreterare Andreas Kindmark
§8. Rapport från skattmästaren: Sammanfattningsvis är ekonomin god och i balans.
§9. Rapport från den vetenskapliga sekreteraren: Under det senaste året har antal abstracts och antal
besökare på endokrindagarna ökat jämfört med tidigare år liksom antal sökande for resestipendier, se
verksamhetsberättelsen.
§l0. Rapport från den fackliga sekreteraren: Under året har arbetet inriktats på nya ST, riktlinjer för STkurser och det nya systemet för SPUR-inspektioner, som kommer att innefatta basinspektioner och
distansinspektioner. SPUR-inspektörer för endokrinologi- och diabetologi efterlyses, se §25. Under
året har också påbörjats arbete för kontroll av läkares fortbildning, med anledning av nya LIPavtalet.
§ ll. Revisionsberättelse för 2014 godkändes av revisorerna.
§12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§13. Val av
•
•
•
•
•
•
•

ny styrelse för 2015:
Ordförande: Jeanette Wahlberg Topp, Linköping
Vice ordförande: Johan Svensson, Göteborg
Vetenskaplig sekreterare: Sven Karlsson, Lund
Facklig sekreterare: Charlotte Høybye, Solna
Skattmästare: Erik Waldenström, Malmö
Övriga Ledamöter: Cecilia Mattsson, Umeå, Penelope Trimpou, Göteborg, Per Dahlqvist,
Umeå, Sophie Bensing, Solna (nyval) och Britt Edén-Engström, Uppsala (nyval).
Avgår: Stefan Sjöberg, Halmstad och Andreas Kindmark, Uppsala.

§14. Val av revisorer 2015: Ove Törring och Ylva Pernow. Suppleant: utses vid kommande styrelsemöte.
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§15. Val av tre styrelseledamöter och suppleanter för dem till Stiftelsen Endocrina: Svenska
Endokrinologföreningens och Läkemedelsföretagens Jubileumsfond: Jeanette Wahlberg Topp, Sven
Karlsson och Erik Waldenström, suppleanter: Cecilia Mattsson, Per Dahlqvist, Johan Svensson.
Extern firmatecknare Mats Eriksson, Stockholm, som tidigare.
§16. Val av valberedning 2015: Kerstin Landin, Bertil Ekman och Stefan Sjöberg.
§17. Medlemsavgift 2015: 200 kr (ordinarie), 100 kr (pensionär).
§18. Val av representanter till Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling: Ordförande Jeanette
Wahlberg Topp och facklig sekreterare Charlotte Høybye.
§19. Val av styrelse i stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet Valdes: Bertil
Ekman, Pia Burman, Britt Edén-Engström och Maria Petersson
§20. Årets Endocrina stipendiat, se §22
§21. Priset får årets endokrinologiska avhandling tilldelas Sigridur Björnsdottir, Karolinska Institutet
får avhandlingen "Addison's disease: epidemiological and clinical studies"
§22. Stipendier: Tre större stipendium har ur Stiftelsen Endocrina utdelats, 100.000 kronor till Daniel
Andersson, Huddinge, 50.000 kronor till Peter Gieseke, Danderyd och 50.000 kr till Katarina
Lindahl, Uppsala. Se separat styrelseprotokoll Endocrina.
§23. Separata rapporter från Hypofysgruppen (Britt Edén-Engström), Tyreoideagruppen (Ove Törring),
Addisonregistret (Sophie Bensing) och Endokrina buktumörgruppen (Bertil Ekman) under separat
punkt på programmet 150130.
§24. Årsmötet beslutar att fortsätta årligt anordnande av Svenska Endokrindagarna, med nästa möte i
Stockholm, preliminärt 3-5 februari 2016, men att tills vidare inte deltaga i Läkaresällskapets
riksstämma.
§25. Val av SPUR-inspektörer: Sedan tidigare är Marie Degerblad, Solna, Mikael Alvarsson, Solna och
Stig Attvall, Göteborg SPUR-inspektörer i endokrinologi- och diabetologi. Nyval av Stefan Sjöberg,
Halmstad. Vid mötet tillfrågas även Bertil Ekman, Linköping att bli SPUR-inspektör, han återkommer
till facklig sekreterare med besked i frågan.
§26. Svenska Endokrinologföreningens framtida roll, arbetssätt
I. Utvidgning av och sektioner inom Svenska Endokrinologföreningen.

a.

Sigbritt Werner föreslår att man utvidgar begreppet endokrinologi inom Svenska
Endokrinologföreningen att även inkludera metabolism, bl.a. medfödda metabola
sjukdomar och lipidrubbningar.

b.

Ove Törring föreslår att styrelsen inbjuder företrädare för dessa grenar att bilda
sektioner inom Svenska Endokrinologföreningen.

c.

Kerstin Landin föreslår att man även bjuder in företrädare får klinisk nutrition som
en sektion i SEF.

d.

Bertil Ekman påtalar att vikten av akut endokrinologi inom akutmedicin bör
förtydligas utåt mot företrädare för akutmedicin.
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IL Eva-Marie Erfurth tar upp problemet att det endast finns tabletter Hydrokortison á 20 mg att
förskriva utan licens. Licensförskrivning av tabletter á l O mg leder till ett sammanlagt stort
extra arbete för många läkare och patienter. Styrelsen åtar sig att försöka påverka
läkemedelsverket och berörda läkemedelsföretag att ansöka om godkännande hos LMV för
hydrakortison 1 O mg tabletter.
§27. 1nkomna motioner: Inga motioner har inkommit.
§28. Övriga frågor:
L Pia Burman tar upp frågan om hur länge en person kan sitta kvar som förtroendevald i
föreningens valberedning, styrelsen etc. Styrelsen kontrollerar detta i stadgama inför
kommande styrelsemöte. Frågan tas upp som en separate punkt vid nästa årsmöte.
IL Stefan Sjöberg föreslår att Svenska Endokrinologföreningens 70-årsjubileum firas med en
föreläsningsdag för allmänheten fredagen den 20 november 2015 i Stockholm, följt av en fest
för föreningens medlemmar och respektive på Läkaresällskapet.
III. Pia Burman, i Executive committee i European Society of Endocrinology rapporterar att ESE
planerar att arrangera en Europeisk "Hormone day" för att öka allmänhetens intresse och
kunskap om endokrinologi. Mötet föreslår att frågan om Sverige och SEF skall ansluta sig till
detta koncept när det förslaget från ESE är utformat och klart tas upp som en separat punkt vid
nästa årsmöte.

Vid protokollet:

_

_

Per Dahlqvist

__

Justeras:
Johan Svensson

Justeras:

__
Ove Törring
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