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Vetenskaplig sekreterare Sven Karlsson Lund/Malmö; Facklig sekreterare Charlotte Höybye,
Stockholm; Skattmästare Erik Waldenström, Malmö/Lund
Övriga ledamöter
Per Dahlqvist, Umeå; David Buchebener, Halmstad; Ragnhildur Bergthorsdottir, Göteborg;
Niklas Abrahamsson, Uppsala; Johan Svensson, Skövde.
Valberedning
Stefan Sjöberg, Halmstad; Jan Calissendorff, Stockholm; Bertil Ekman, Linköping
Medlemmar: vid slutet av 2017 var antalet medlemmar i Svenska endokrinologföreningen
465 stycken. Medlemsavgift för 2017 var 200 kr för ordinarie medlemmar och 100 kr för
pensionärer.
Aktiviteter under året
En viktig händelse är att Stockholm tillsammans med Svenska endokrinologföreningen har
utsetts till arrangör av ECE 2021. Styrelsen har haft sammanlagt åtta protokollförda
sammanträden under verksamhetsåret, varav sex möten har skett som telefonmöten. Under
våren hölls ett tvådagars arbetsmöte i Stockholm. Ett endagars arbetsinternat genomfördes i
oktober. Många ärenden har skötts löpande mellan de ordinarie styrelsesammanträdena via
telefon- och mailkontakter.
Ett stort antal remisser från bland annat Läkarförbundet, Socialstyrelsen och Svenska
Läkaresällskapet har besvarats under året. Ledamöter från styrelsen har deltagit bland annat i
möten gällande utformningen av ”common trunk” för ST läkare (Charlotte H) och
information kring förslag på förändrade medlemsavgifter i Svenska läkarsällskapet (Sophie
B). En kartläggning har, under ledning av Per Dahlqvist, genomförts av endokrinologidelen
vid samtliga lärosätens läkarutbildning. Tillsammans med Svensk Förening av Diabetologi

har en rekommendation om nationella lärandemål i klinisk endokrinologi och diabetologi på
läkarprogrammet vid Sveriges lärosäten publicerats på Svenska endokrinologföreningens
hemsida. Sophie Bensing och Ragnhildur Bergthorsdottir har tillsammans med studierektorer
i endokrinologi vid de olika universitetssjukhuset fastställt en gemensam nationell syn på STtjänstgöringens innehåll och längd under ST i endokrinologi. Denna är publicerad på
föreningens hemsida. Arbete har via, Per Dahlqvist, påbörjats i syfte att instifta ett
forskningspris i endokrinologi med sponsring via läkemedelsindustrin. Nationella riktlinjer
för tolkning av plasmakortisolnivåer har publicerats på Svenska endokrinologiföreningens
hemsida. Vidare har riktlinjerför tolkning och handläggande av nivåer av thyreoideahormon
och TSH vid graviditet utarbetats via experter inom endokrinologi och obstetrik och
gynekologi vilka finns publicerade på föreningens hemsida. Samtliga patientinformationer på
hemsidan har uppdaterats under året.
SK-kurser/CONSUL/SYED
En CONSUL-kurs i Thyreoidea- och kalkrubbningar hölls i Göteborg 13-17/3. Den 22-24
november 2017 hölls SYEDs utbildningsmöte i endokrinologi på Lidingö, Stockholm. En
Consulkurs i hypofys, binjurar, gonader har genomförts i samarbete med norska
endokrinologföreningen (Oslo 16-20 oktober, 2017). Consulkurserna kommer de kommande
åren att arrangeras växelvis av Svenska och Norska endokrinföreningarna.

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under året varit fortsatt stabil. En del av föreningens kapital är
placerat på aktiemarknaden. För redovisning hänvisas till separat revisionsberättelse. Under
året har stiftelsen Endocrina formellt avslutats.

Representation
Ordförande representerade SEF vid läkarsällskapets fullmäktige i Stockholm. Ordförande har även
deltagit i ESE Council of Affiliated SEF Societies (ECAS) möten.

Vetenskaplig- och fortbildningsverksamhet
Styrelsen för Svenska Endokrinologföreningen har under 2017 genomfört det sjätte
gemensamma mötet för Svenska Endokrinologföreningen och SYED i Uppsala 1-3 februari.
Mötet hade ett stort antal deltagare. Under året har styrelsen tillsammans med den lokala
programkommittén förberett ENDODIABETES 2018 i Göteborg. Inför detta möte har
medlemmar ur styrelsen bedömt abstract för presentation i form av fria föredrag och postrar.
Styrelsen har vidare bedömt nomineringar för årets endokrina avhandling och ansökningar till
Svenska endokrinologföreningens forskningsstipendium à 100 000 kr.
Styrelsen har delat ut sammanlagt 10 resestipendier (6 till USA och 4 inom Europa) för aktivt
deltagande i vetenskaplig kongress under året enligt de nya kriterier som fastslogs av styrelsen
under 2016. Arbete har även påbörjats inför arrangemanget av Endokrindagarna i Umeå 2019.
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