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Verksamhetsberättelse Svenska Endokrinologföreningen  
för verksamhetsåret 2005 
 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande Bengt Hallengren, Malmö 
Vice ordförande Tommy Olsson, Umeå 
Vetenskaplig sekreterare Britt Skogseid, Uppsala 
Facklig sekreterare Brita Winsa, Uppsala 
Skattmästare Bertil Ekman, Linköping  
 
Övriga ledamöter 
Jörgen Isgaard, Göteborg 
Helena Filipsson, Göteborg 
Lisa Juntti-Berggren, Stockholm 
Hans Wahrenberg, Stockholm 
Per-Olof Olsson, Karlstad 
 
Valberedning 
Anna-Lena Hulting (sammankallande), Stockholm 
Bengt-Åke Bengtsson, Göteborg 
Erik Hägg, Umeå 
 
Medlemmar 
Föreningen har 458 enskilda medlemmar, varav 370 fullbetalande, 78 pensionärer  4 
studerande och 6 hedersmedlemmar. Vidare har föreningen 5 företagsmedlemmar. 
Ordinarie medlemsavgift är 200 kr. Pensionärer och studerande betalar 100 kr, 
medan avgiften för företagsmedlemmar är 5000 kr. 
 
Styrelsesammanträden 
Styrelsen har sammanträtt sju gånger, varav två telefonmöten och 4 möten i sam-
band med andra möten såsom Läkarstämman och ECE. Vid ett tillfälle 
sammankallades styrelsen enkom för styrelsemöte, på Arlanda Sky city 050118.   
 
Ärenden under 2005 
European Congress of Endocrinology (ECE) genomfördes framgångsrikt i Göteborg, 
september 2005. Sverige var väl representerat med såväl föredrag som postrar och 
symposiedeltagande. I samband med ECE 2005 hölls ett General Council för 
European Federation of Endocrine Societies (EFES) och  med stor majoritet beslöts 
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att från och med januari 2006 bilda European Society of Endocrinology (ESE) och 
att upplösa EFES .  SEF var representerat vid detta möte av Bengt Hallengren och 
Jörgen Isgaard. ECE kommer i fortsättningen att arrangeras varje år och nästa möte 
blir i Glasgow 1-5 april 2006.  
 
Under verksamhetsåret har föreningen ökat sitt samarbete med Svensk förening för 
diabetologi (SFD) och haft ett gemensamt möte med representanter för båda 
styrelserna . Konkret har vi planerat att förlägga Postgraduate-mötet 2007 i Umeå 
och detta blir ett gemensamt möte med SFD.  
 
SEF var värd för årets UEMS-möte som gick av stapeln den 23-24 april på Strand 
Hotel i Stockholm. Brita Winsa organiserade detta möte. Bengt Hallengren och Brita 
Winsa representerade Sverige, och mötet var mycket uppskattat av de 25 deltagarna 
från olika EU-länder.  
 
Brita Winsa och Helena Filipsson har, i egenskap av expertgranskare för IPULS, 
granskat en rad kurser relevanta för endokrinologer. Granskningen har skett i samråd 
med SFDs representant Björn Eliasson.  
 
Per-Olof Olsson har arbetat vidare med revision av tilläggskoder i ICD-10. 
 
Styrelsen har svarat på remisser om förslaget till ny indelning av specialiteter, samt 
Lex Maria. 
 
Svenska Endokrinologföreningen har tagit fram och genomfört en omfattande ST-
enkät under året.  
 
Professor Sigbritt Werner har på uppdrag av Svenska Endokrinologföreningens 
styrelse sammanställt en uppskattad och vackert illustrerad jubileumsskrift med 
anledning av Svenska  Endokrinologföreningens 60-års jubileum.  
 
Representation 
Föreningen har representerats av styrelsemedlemmar i samband med representant-
skapsmöte för Läkarförbundet, fullmäktigemötet för Läkarsällskapet, och möte på 
Läkarsällskapet om målbeskrivningar för specialiteten. Vidare har föreningen 
representerats vid Consul-kurs i Sigtuna, i samband med olika IPULS-möten och 
årets UEMS-möte i Stockholm (se ovan).  
 
Vetenskaplig verksamhet 
På grund av att ECE-mötet i år var förlagt till Sverige arrangerades inget Post-
graduate-möte våren 2005.  
 
Riksstämman 2005 hölls i Älvsjö vecka 48 och var välbesökt av föreningens 
medlemmar. På grund av det begränsade antalet inskickade abstrakt, sannolikt som 
en följd av ECE tidigare under hösten, beslöts för första gången på många år att 
enbart ha fria föredrag och ingen postersession. Två pris för bästa föredrag delades 
ut, ett för bästa kliniska föredrag och det tilldelades Mozhgan Dorkhan, Malmö och 
ett för bästa prekliniska föredrag som tilldelades Magnus Strand, Umeå. Prissumman 
för bästa föredrag var 3.000 kr. Under riksstämman genomförde 
Endokrinologföreningen ett sektionssymposium med titeln ”Hormoner och psykisk 
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ohälsa”, modererat av Tommy Olsson. I samband med de fria föredragen på 
stämman presenterade 2005 års endokrina stipendiat Marie Lindberg från 
Sahlgrenska akademien sin forskning.  Vid Svenska Endokrinologföreningens 
kvällsmöte på Hotel Rival, höll professor Olle Isaksson en uppskattad 
högtidsföreläsning med titeln ”Fysiologisk och möjlig klinisk betydelse av en bättre 
förståelse av GH-IGF1-interaktion”.  
 
Nytt för i år är att styrelsen har annonserat och tagit in nomineringar till ”Årets 
endokrinologiska avhandling” samt utsett en vinnare av detta pris. Vinnarens identi-
tet skall kungöras i samband med årsmötet. Dessutom har 2006 års endokrina stipen-
diat utsetts och likaså detta skall kungöras i samband med årsmötet.  
 
SYED 
Under 2005 har SYED ordnat två kurser för utbildning av blivande specialister i 
endokrinologi.   
 
Övrigt 
Under 2005 har styrelsen också diskuterat principer för hantering av föreningens 
kapital. En extern revisor har tillfrågats och styrelsen har beslutat att ta upp frågan 
på årsmötet.  
 
 
 
Britt Skogseid 
Vetenskaplig sekreterare 
 


