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Verksamhetsberättelse Svenska Endokrinologföreningen  
för verksamhetsåret 2004 
 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande Bengt Hallengren 
Vice ordförande Tommy Olsson 
Vetenskaplig sekreterare Britt Skogseid 
Facklig sekreterare Brita Winsa 
Skattmästare Bertil Ekman 
Övriga ledamöter: Jörgen Isgaard, Lena Filipsson, Per-Olof Olsson, Hans 
Wahrenberg och Lisa Juntti-Berggren. 

 
Valberedning 
Bengt-Åke Bengtsson, Erik Hägg och Anna-Lena Hulting 
 
Medlemsantal 
Föreningen hade 420 betalande medlemmar den 4 oktober 2004.  
 
Årsmöte 
Torsdagen den 29 januari 2004 hölls ett årsmöte i samband med Post-graduate-mötet 
i Uppsala. 
 
Styrelsesammanträden 
Hittills under året har styrelsen haft fyra sammanträden. Det första hölls som ett kort 
konstituerande möte efter årsmötet i samband med att styrelsen var samlad i Uppsala 
för Postgraduate kursen.  Ett styrelsemöte hölls i internatform med en övernattning. I 
maj hade vi ett styrelsemöte i form av telefonkonferens, och i oktober ett 
endagsmöte på Arlanda Sky city.  Styrelsen planerar att ha ytterligare ett möte dagen 
innan årets årsmöte i Göteborg. 
 
Ärenden 
Arbetet med EFES-konferensen 2005 i Göteborg har fortskridit. Bengt-Åke 
Bengtsson är ordförande för den lokala organisationskommittén. Endokrinförening-
ens styrelseledamot Jörgen Isgaard har fungerat som sekreterare i Local Committee.  
 
Bengt Hallengren kommer att representera Svenska Endokrinologföreningen vid ett 
extra General Council för EFES i november. Den principiellt viktiga frågan vid detta 
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extra möte gäller samgåendet mellan Europas olika endokrinologföreningar till en 
europeisk endokrinförening med en styrelse och årliga konferenser.  
 
Bengt Hallengren har representerat endokrinföreningen vid Consulkommittémötet i 
samband med Consulkursen i maj 2004.  
 
Britt Skogseid har deltagit i Svenska Läkaresällskapets arbete i kommittén för sjuk-
vårdens organisation och klinisk forskning. Debattdag om klinisk forskning 
arrangerades i oktober på Läkaresällskapet. 
 
Bengt Hallengren representerade föreningen vid fullmäktigemötet för Svenska 
Läkaresällskapet. 
 
Arbetet med faktablad har fortskridit. Faktabladen har nu uppdaterats. Bengt 
Hallengren och Per-Olof Olsson är ansvariga för detta arbete.  
 
Föreningen har arbetat fram en enkät för kartläggning av specialistutbildning för att 
få en uppfattning om hur utbildningen och handledarfunktionen fungerar. Enkäten 
vänder sig till samtliga ST-läkare, de som nyligen avslutat sin utbildning samt deras 
handledare.  
 
Brita Winsa har besvarat en remiss om läkares kontakter med läkemedelsindustrin. 
Hans Wahrenberg har besvarat en remiss om svensk sjukvård i framtiden.  
 
Per-Olof Olsson är kvalitetsansvarig för endokrinologin och kontaktperson vid dessa 
frågor till Svenska Läkaresällskapet.  
 
Brita Winsa och Helena Filipsson är föreningens IPULS-granskare. Under inne-
varande år har tre kurser granskats för IPULS.  
 
Brita Winsa har representerat Sverige på UEMS, European Board of Endocrinology 
i Lissabon, augusti 2004.  Nästa UEMS-möte i endokrinologi skall ske 2005 i 
Sverige under Britas Winsas ansvar.  
 
SYED 
SYED har under året anordnat två kurser för yngre endokrinologer, våren 2004 på 
Dalarö i Stockholms skärgård och hösten 2004 i Örebro.  
 
Vetenskaplig verksamhet 
Årets Post-graduate-möte anordnades i Uppsala 29-30 januari. Mötet var välbesökt. 
Årsmötet hölls också i samband med Post-granduate-mötet. 
 
Till årets riksstämma, som skall hållas på Svenska Mässan i Göteborg 24-26 
november, har föreningen fått två accepterade symposium: ”Jodbrist – en idag 
onödig global tragedi” samt ”Hormondopning, främst anabola och androgena 
stereoider ett växande problem bland ungdomar och yngre män”. 
Dessutom har vi fått sällskapets stöd för att finansiera en gästföreläsare från Mayo-
kliniken, professor William F Young, som vid ett sektionssymposium skall tala 
om ”Primary aldosteronism: Beyond Conn’s syndrome”. I samband med läkarstäm-
man skall sektionen ha sitt traditionsenliga kvällsseminarium med högtidsföre-
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läsning. Årets föreläsare blir professor Sigbritt Werner med föreläsningstiteln ”Ty så 
älskade Gud världen att han skapade endokrinologin”. 
 
Även i år utlystes ett Endocrina stipendium och efter granskning av flera mycket bra 
ansökningar, utsågs Åsa Tivesten, Sahlgrenska universitetssjukhuset, med projek-
tet ”Sex steroids and vascular biology” till årets endocrina stipendiat. 
Stipendiesumman omfattar 30.000 kronor.  
 
I samband med årets läkarstämma skall pris för bästa föredrag samt två pris för bästa 
poster delas ut. Vinnarna kommer tillkännages under kvällsseminariet.  
 
 
 
Britt Skogseid 
Vetenskaplig sekreterare 
 


