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Verksamhetsberättelse 2002

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
-Ordförande: Anna-Lena Hulting
-Vice ordförande: Bengt Hallengren
-Vetenskaplig sekreterare: Britt Skogseid
-Facklig sekreterare: Brita Winsa
-Skattmästare: Bertil Ekman
-Övriga ledamöter: Jörgen Isgaard, Tommy Olsson, Eva Rask, Lars Steen, Helena Filipsson.

Valberedning:
-Hans Arnqvist (sammankallande), Linköping

-Bengt-Åke Bengtsson, Göteborg
-Erik Hägg, Umeå

Medlemsantal och avgift:
Föreningen har för närvarande 515 medlemmar var av 419 i Läkarförbundet, övriga 84, samt 12
företagsmedlemmar. Därtill kommer ett antal hedersmedlemmar. Årsavgiften är 200 SEK, 100 SEK för
studerande, samt 5000 SEK för företagsmedlemmar. Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.

Årsmöte:
Torsdag 24 januari i samband med Svenska Endokrinologföreningens (SEF) Postgraduate möte i
Malmö.

Styrelsesammanträden:
-2002: 11 januari telefonmöte, 25 januari i Malmö, 14 februari telefonmöte, 15 maj på Arlanda, 3 -4
oktober i Sigtuna, 27 november i samband med läkarstämman
-2003: 9 januari telefonmöte

Ärenden under 2002
Sverige anordnar EFES konferensen 2005 i Göteborg. Lokala organisationskommitten är fastställd.
Bengt-Åke Bengtsson är ordförande, Per Manhem är ansvarig för ekonomin. Datum för mötet blir 5-9
september 2005 och Jörgen Isgaard är utsedd som sekretere i Local Committy.
Årets EFES-möte blir i Lyon 26-30 april 2003.

Vidare har arbetet]neff~ få;;digställa patientinformationsblad i endokrinologi resulterat i att serien nu
har en större omfattning, men är ännu ej komplett. Patientinformationen är publicerad på SEF:s
webbsida (httD://WWw.svls.se/sektioner/endokrin/). Under året har medlemskontakten ökat väsentligt
främst genom e-nyhetsbrev via e-post och att besöksfrekvensen på SEF:s hemsida har fortsatt öka.

:, Styrelsen har under året diskuterat departementsutredningen angående medicinska specialiteter, ledd-;.; 
'" av Gudmar Lundqvist. Ambitionen är att minska antalet specialiteter, för närvarande 67 stycken i

Sverige. Remissen innehåller även förslag på så kallad "Common Trunc" med 5-års intern medicin och
sedan grenspecialisering i exempelvis i endokrinologi och diabetologi. Framtiden för den kliniska
forskningen har tillsvidare ej diskuterats i denna remiss. När förslaget framläggs i början av februari
2003 planerar Endokrinföreningen att återko~ma med sitt yttrande.'\
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Representation
Föreningen har representerats av sin facklige sekreterare, Brita Winsa, vid Läkarförbundets
återkommande representantskaps möten för specialistföreningarna samt har representerats vid
Svenska Läkaresällskapets fullmäktige.

Bertil Ekman och Helena Filipsson har representerat SE F på Socialstyrelsen (SOS) angående

specialitetsdiskussion.

Anna-Lena Hulting och Brita Winsa representerar Sverige i CONSUL kommitten. Under året har
CONSUL-kurs i diabetes genomförts i Skagen 2-4 maj 2002. Kurs i hypofys binjurar gonader 2003
kommer att genomföras i Tromsö, Norge 14-20 mars 2003. Brita Winsa representerade under året
SEF vid UEMS. Specialistutbildningarna ska vara 5 år inom EU. European Board of Endocrinology
(ERE) ackrediterar kurser som drivs av EFES.

Vetenskaplig verksamhet
Föreningens Postgraduate-möte arrangerades i Malmö med internationella och nationella föredrag av
högsta klass. Dessutom var de sociala arrangemangen mycket uppskattade.

Riksstämman:
Vid Riksstämman 2002 deltog föreningen med vetenskapliga presentationer i föredrag och posterform.
Symposium vid årets Läkarstämma:
-"Fettväven som metabolorgan -ett nytt mål för behandling av det metabola syndromet?", moderator
Tommy Olsson

Sektionssymposium:
-"Akut endokrinologi med särskild inriktning på hypofys, binjure, kalk och thyroidea", moderator Anna-
Lena Hulting
Årets högtidsföreläsare var Lars Wibell som höll ett mycket uppskattat föredrag om
diabetesbehandling under 40 år.

Pris för bästa föredrag gick till Emil Hagström, Uppsala, och för bästa postrar till Camila Holdstock,
Uppsala och Bo Ahren, Lund.

Endokrina stipendiet 2002 gick till Wille Wallenius, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg. Projekttittel: IL6
och fettmetabolism.

SVED:
Våren 2002 arrangerades kurs i Umeå och hösten 2002 i Linköping. Nästa SVED-kurs planeras att
äga rum i Falun våren 2003. Helena Filipsson arbetar som huvudkoordinatör för dessa kurser.

Övrigt
Under 2002 har Christian Berne och Åke Poussette deltagit i styrelsemöte och beskrivit
diabetesföreningens- respektive andrologföreningens verksamhet. Diabetesföreningen är associerad
sektion tillläkarsällskapet.

Anna-Lena Hulting
Ordförande
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