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Medlemmar
Under 2008 har föreningen fått 18 nya medlemmar. Det sammanlagda antalet medlemmar
var 475. Ordinarie medlemsavgift för 2008 var 200 kr medan pensionärer och studerande
betalade 100 kr.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under 2008, varav två har varit telefonmöten. Ett sammanträde
ägde rum i samband med postgraduate-mötet i Linköping och ett i anslutning till Läkaresällskapets
riksstämma i Göteborg. Ett styrelsemöte skedde i form av ett internat under ett dygn i Göteborg, då
också ett möte med styrelsen för svensk förening för diabetologi (SFD) ägde rum.
Ärenden under 2008
Samarbetet med SFD har fortlöpt. Fokus har legat på SPUR-inspektioner samt på vidareutbildning
inom specialiteten endokrinologi och diabetologi för såväl blivande som färdiga specialister. Vidare
har nyrekryteringsfrågor diskuterats. Ett gemensamt postgraduatemöte planeras till 2010 i Göteborg.
Under 2008 har styrelsen initierat SPUR-verksamheten samt slutfört arbetet med den övergripande
målbeskrivningen för specialistutbildningen i endokrinologi och diabetologi. Vad gäller ekonomin
har placeringen av föreningens kapital omfördelats, var god se revisionen. Vidare har initiativ tagits
för att stärka föreningens ekonomi ytterligare, främst i form av att synliggöra föreningen och
uppmuntra till donationer från privatpersoner och företag.
Styrelsen har under verksamhetsåret besvarat följande remisser från Läkaresällskapet: ”Gemensamt
nordiskt hälsoområde”, ”Socialstyrelsens handbok till stöd för tillämpningen av föreskrifterna

(SOSFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården” samt
”Åtgärdsplan för den kliniska forskningen”. Vidare har SEF nominerat deltagare till
prioriteringsgrupp vad gäller nationella riktlinjer för behandling av rörelseorganens sjukdomar och
tillstyrkt att Svensk beteendemedicinsk förening bör få bli associerad förening i Svenska
Läkaresällskapet.
Representation
Brita Winsa och Ove Törring representerade SEF vid Läkaresällskapets fullmäktigemöte.
Stefan Sjöberg deltog för SEF vid representantskapsmötet för Läkarförbundet och Brita Winsa
vid CONSUL-mötet i Norge. Styrelsen stöder nomineringen av professor Jörgen Isgaard till ESE:s
Executive Committée.
Vetenskaplig verksamhet
2008 års riksstämma hölls i Göteborg. Endokrinsektionens program bestod av fria föredrag och
postrar där totalt 24 arbeten presenterades. 2008 års endokrina stipendiat Peyman Björklund
presenterade sin forskning under titeln ”Genetics and treatment of parathyroid tumours and breast
cancer” i anslutning till de fria föredragen. SEF delade ut priser för bästa föredrag till Cecilia
Mattsson, Umeå och Johan Svensson, Göteborg. Posterpriser delades ut till Hannah Svedlund,
Göteborg och Emelie Flodström, Stockholm. En nyhet vid 2008 års Riksstämma var en
mentometerbaserad interaktiv utbildning i endokrinologi som riktade sig till allmänmedicinare och
internmedicinare. Utbildningsaktiviteten skedde under ledning av Helena Filipsson, Göteborg och
Håkan Örlefors, Uppsala och Västerås, deltog som föreläsare. Vidare arrangerade Endokrinsektionen
symposiet ”Metabol kirurgi vid typ 2 diabetes” med Kaj Stenlöf som moderator.
2009 års mottagare av forskningsstipendium ur SEF:s jubileumsfond samt pris för 2008 års
endokrinologiska avhandling kommer att kungöras i samband med årsmötet i Malmö.
Under 2008 har 10 stycken resestipendier à 10 000 kr delats ut till medlemmar som aktivt deltagit
med vetenskapliga arbeten vid internationella endokrina möten.
SYED
Under 2008 har två SYED-kurser för utbildning av blivande specialister i
endokrinologi och diabetologi ordnats.
CONSUL
Styrelsen har varit representerade i Consul-kommittén, där Danmark har signalerat att de vill dra sig
ur samarbetet. Sverige har åtagit sig att anordna nästa kurs i maj-09 (Uppsala-Skokloster).
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