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Medlemmar
Under 2006 har föreningen fått 14 nya medlemmar vilket innebär att det sammanlagda antalet
är oförändrat 458. Ordinarie medlemsavgift för 2006 var 200 kr medan pensionärer och
studerande betalade 100 kr.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2006. Tre av dessa styrelsemöten har varit
telefonmöten. Ett möte skedde i samband med post-graduate 2006 och ett i samband med
Läkarstämman. Dessutom har styrelsen sammankallats till ett internat i ett dygn samt för ett
endagsmöte på Arlanda vid ett tillfälle.
Ärenden under 2006
Under verksamhetsåret 2006 har föreningen ökat sitt samarbete med svensk förening för
diabetologi (SFD). Post-graduate-mötet 2007 i Umeå har planerats gemensamt med SFD och
genomförs under 3 dagar. Arbetet med att expertgranska IPULS-kurser har fortgått och Brita
Winsa och Helena Filipsson har ansvarat för detta i samarbete med SFD.

1 (2)

Under 2006 har styrelsen besvarat följande remisser från Läkaresällskapet, Socialstyrelsen
och Läkarförbundet; sjukskrivningsprocessen, körkortstillstånd, sjuksköterskornas förskrivningsrätt och interaktion med läkemedelsindustrin.
Representation
Tommy Olsson och Britt Skogseid representerade SEF vid Läkaresällskapets fullmäktigemöte. SEF var också representerat i samband med representantskapsmötet för Läkarförbundet
samt vid Consul-mötet i Danmark.
Vetenskaplig verksamhet
2006 års riksstämma hölls i Göteborg. Endokrinologföreningen deltog aktivt och 43 abstrakts
presenterades, vilket var fler än på många år. Endast Reumatologföreningen hade fler
abstrakts. Såväl fria föredrag som postersession arrangerades. Dessutom arrangerade
föreningen två symposier; ”Osteoporos! Vem skall behandlas? I så fall med vad?” respektive
”D-vitaminbrist: vanligare än vi trott?”. Föreningen ansvarade också för en internationell
gästföreläsare, docent Armin Zittermann från Tyskland som föreläste om ”Vitamin D and
cardiovascular disease: present, knowledge and possible implications for preventive
medicine”. Två pris för bästa föredrag delades ut; Ragnhild Bergthorsdottir, Göteborg och
Mohammad Alimohammadi, Uppsala, samt två priser för bästa poster; Lovisa Johansson,
Lund samt Daniel Olsson, Göteborg. I samband med fria föredrag föreläste även 2006 års
endokrina stipendiat Mattias Lorentzon om sin forskning under titeln ”The role of normal
genetic variations in modulating relationship between fysical activity and bone mass”.
Traditionsenligt arrangerade även svenska endokrinologföreningen ett kvällsmöte med
högtidsföreläsning som hölls av docent Marja Thorén med titeln ”Congenital adrenal
hyperplasia - uppföljning av vuxna kvinnor och män i Sverige”.
Under 2006 har föreningen utsett 2007 års endokrina stipendiat vilket kommer att kungöras i
samband med årsmötet i Umeå. Dessutom har ”årets endokrinologiska avhandling” utsetts
och även detta pris kommer att kungöras vid årsmötet. Nytt för i år är att vi annonserat ut
resestipendium om 10.000 kr till medlemmar som skall delta med vetenskapliga arbeten vid
2007 års ECE-möte. Endast en medlem sökte stipendiet, Therese Johansson i Uppsala, som
också tilldelas detsamma.
SYED
Under 2006 har SYED ordnat två kurser för utbildning av blivande specialister i
endokrinologi.
Övrigt
Under 2006 har styrelsen omfördelat placeringen av föreningens kapital, var god se
revisionen.
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