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Verksamhetsberättelse
Under året har styrelsen

2003
haft följande sammansättning:

-Ordförande: Anna-Lena Hulting
-Vice ordförande: Bengt Hallengren
-Vetenskaplig sekreterare: Britt Skogseid
-Facklig sekreterare: Brita Winsa
-Skattmästare: Bertil Ekman
-Övriga ledamöter: Hans Wahrenberg, Per-Olof Olsson, Jörgen Isgaard, Tommy Olsson, Eva Rask,
Helena Filipsson.

Valberedning:
-Hans Arnqvist (sammankallande),
-Bengt-Åke Bengtsson, Göteborg
-Erik Hägg, Umeå

Linköping

Medlemsantal
och avgift:
Föreningen har för närvarande 436 medlemmar, samt 5 företagsmedlemmar. Därtill kommer ett antal
hedersmedlemmar. Arsavgiften är 200 SEK, 100 SEK för studerande, samt 5000 SEK förföretagsmedlemmar.
Hedersmedlemmar

är avgiftsbefriade.

Arsmöte:
Torsdag 30 januari i samband med Svenska Endokrinologföreningens

(SEF) Postgraduate

möte

Göteborg.
Styrelsesammanträden:
-2003: 9 januari telefonmöte,
oktober i Johannesberg,
-2004:

14 februari telefonmöte,

2 april på Arlanda, 20 maj på Arlanda, 2 -3

26 november i samband med läkarstämman

8 januari telefonmöte

Ärenden under 2003
Sverige anordnar EFES konferensen 2005 i Göteborg. Lokala organisationskommitten
är fastställd.
Bengt-Ake Bengtsson är ordförande. Datum för mötet blir 5-9 september 2005 och Jörgen Isgaard ar
utsedd som sekretere i Local Committy. Symposieförslag har inlämnats från Sverige.
EFES-mötet 2003 genomfördes
moderatorer.
Christianssen

i Lyon 26-30 april. Sverige deltog med föredrag, postrar och

Ny ordförande
i EFES efter John Wass blir Steven Lamberts,
Holland. Jens Sandahlinvaldes också i EFES-styrelse.
De nordiska länderna har därmed en representant
i

styrelsen.
Arbetet med att färdigställa patientinformationsblad
i endokrinologi har 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/se~tioner/endo.kri!J~). 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 i samarbete med Svensk Förening för Diabetologi avgivit remissvar
angående departementsutredningen
avseende medicinska specialiteter, ledd av Gudmar Lundqvist.
Svaren från de olika specialiteterna inom Sverige (67 stycken) har sammaställts och diskuterats.
Majoriteten angav osäkerhet inför förslaget, särskilt avseende den kliniska forskningens framtida
möjligheter. Beslut fattades hösten 2003 att återkalla utredningen. Inget besked föreligger idag när ny
remissomgång kommer (bilaga1 = föreningens remisssvar).
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Representation
Föreningen har representerats av sin facklige sekreterare, Brita Winsa, vid Läkarförbundets
återkommande representantskapsmöten
för specialistföreningarna samt har representerats vid
Svenska Lakaresaliskapets fullmaktige.
Anna-Lena Hulting, Bertil Ekman och Helena Filipsson har representerat SEF på Socialstyrelsen
(SOS) angående specialitetsdiskussion.
Anna-Lena Hulting och Brita Winsa representerar Sverige i CONSUL kommitten. Under året har
CONSUL-kurs i hypofys binjurar gonader genomförts i Tromsö, Norge 14-20 mars 2003. Kurs i
thyroidea och kalciummetabola sjukdomar kommer att genomföras i Helsingör, Danmark 1 -5 maj
2004. 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 Göteborg med internationella och nationella föredrag
av högsta klass. Dessutom var de sociala arrangemangen mycket uppskattade.
Riksstamman:
Vid Riksstamman 2003 deltog föreningen med vetenskapliga presentationer i föredrag och posterform.
Symposium vid årets Läkarstamma:
-"Den åldrande mannen- ett fall för hormonsubstitution", moderator Stefan Arver.
-"Diabetes hos aldre-en utmaning för sjukvården", moderator Eva Toft.
Sektionssymposium:
-"Kalciumutredningar
på fastare grund", moderator Göran Lindstedt.
-"Aldrandets endokrinologi", moderator Tommy Olsson.
-"Utredning och behandling av hypofysadenom", moderator Lars-Owe Koskinen.
-"Hyperprolaktinemi-skall
den alltid behandlas", moderator Anna-Lena Hulting.
Arets högtidsförelasare

var Erik Hagg som höll ett mycket uppskattat föredrag om stress.

Pris för bästa föredrag gick till Jenny Fäldt, Göteborg, och för bästa postrar till Birgitta BOlow, Lund och
Mikael Lantz, Malmö.

Endokrina stipendiet 2003 gick till Ola Nilsson, Karolinska Institutet (Kl).
SVED:
Våren 2003 arrangerades kurs i Falun och hösten 2003 i Göteborg. Nästa SVED-kurs planeras att äga
rum i Stockholm, Dalarö våren 2004. Helena Filipsson har under många år arbetat som
huvudkoordinatör för dessa kurser. Helenas insats har varit avgörande för att tillfredsställa behovet av
utbildning för blivande specialister i endokrinologi, när antalet SK-kurser minskade.
Övrigt
Under 2003 har föreningen diskuterat den framtida försörjningen av endokrinologer i Sverige. Antalet
endokrinologer och ST -Iakare i endokrinologi och diabetologi med åldersfördelning kommer att utgöra
underlag för denna debatt. Föreningen arbetar också med ambitionen att inom ramen för Consulkurser, SK-kurser inom I-PULS och SVED-kurser kunna erbjuda ett omfattande kursutbud tillgängligt
för alla blivande endokrinologer.
Anna-Lena Hulting
Ordförande

REMISSVAR

2003-05-16

Till:
Socialstyrelsen:GudmarLundqvist
SvenskaLäkaresällskapet
Läkarförbundet

Utredning om specialistutbildning
Ämnesområde endokrinologi och diabetologi
Svenska Endokrinologföreningens styrelse har tagit del av Gudrnar Lundqvists förslag, där
endokrinologi och diabetologi skall utgöra grenspecialite till basspecialiteninternmedicin.
Vi välkomnar utredningsförslaget avseendeförbättringar gällande SK-kurser och studierektorer.
Ett önskemål är ett förtydligande med specificering av antal obligatoriska kurser under
specialistutbil dningen.
Styrelsen har genomfört enkäter bland verksamma endokrinologer i Sverige på
universitetssjukhus och länslasarett. Majoriteten av läkarna är idag dubbelspecialister i både
endokrinologi och diabetologi samt internmedicin, och anser att detta är bra. Vi anser att
alternativa möjligheter bör finnas, särskilt för kliniska forskare, med möjlighet till
initiaIutbildning i endokrinologi och diabetologi med komplettering av internmedicinspecialitet.
Möjlighet att enbart bli specialist i endokrinologi och diabetologi bör införas för att främja
klinisk forskning och utveckling.
Vi ställer oss negativa till att kardiologi och njurrnedicin räknas som basspecialite. Begrepp som
profilområde och tilläggsspecialite bör strykas.
Önskemål att kombinera olika specialiter till exempel endokrinologi och diabetologi/klinisk
kemi med flera kombinationer har framkommit.

Anna-LenaHulting
Professor,överläkare
Kliniken för EndokrinologiochDiabetologi
Karolinska Sjukhuset
Ordförandei SvenskaEndokrinologföreningen

Britt Skogseid
Professor,överläkare
Kliniken för OnkologiskEndokrinologi
UppsalaAkademiskaSjukhus
Vetenskapligsekreterare

