Svenska Endokrinologföreningens verksamhetsberättelse - verksamhetsåret 2019
Styrelsens sammansättning
Ordförande Sven Karlsson, Malmö/Lund; Vice ordförande Charlotte Høybye; Stockholm;
Vetenskaplig sekreterare Per Dahlqvist, Umeå; Facklig sekreterare Ragnhildur
Bergthorsdottir, Göteborg; Skattmästare Niclas Abrahamsson, Uppsala.
Övriga ledamöter
Jeanette Wahlberg, Linköping; Erik Waldenström, Malmö/Lund; Ola Lindgren, Malmö/Lund,
Anna-Karin Åkerman, Örebro; Cristina Volpe, Stockholm.
Valberedning
Eva Rask, Örebro; Stefan Sjöberg, Halmstad; Sophie Bensing, Stockholm.
Medlemmar
Vid slutet av 2019 hade Svenska Endokrinologföreningen 483 medlemmar. Medlemsavgift
för 2019 var 300 kr för ordinarie medlemmar och 200 kr för pensionärer, sjuksköterskor och
SYED-medlemmar.
Aktiviteter under året
Styrelsen har haft sammanlagt nio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2019,
varav sju möten som telefonmöten och två längre styrelsemöten på Svenska Läkaresällskapets
lokaler i Stockholm under en heldag i maj och två dagar i oktober. Många ärenden har skötts
löpande mellan de ordinarie styrelsesammanträdena via telefon- och mailkontakter.
Ett flertal remisser från bland annat Läkarförbundet, Socialstyrelsen, Svenska
Läkaresällskapet och Regionala Cancercentrum har besvarats under året liksom förfrågningar
från NPO endokrinologi, medlemmar, patientföreningar och media.

Styrelsen nominerade under året tillsammans med den norska endokrinologföreningen
professor Olle Kämpe till utmärkelsen European Hormone Medal 2020. Professor Kämpe
valdes av ESE till mottagare av medaljen som kommer att utdelas vid ECE i Prag maj 2020.
Under 2019 har Svenska Endokrinologföreningen i samarbete med svenska Addisonregistret
skickat ut 1303 varningskort för kortisolbrist till svenska endokrin- och medicinkliniker.
Styrelsen har efter noggranna diskussioner och överväganden gjort en ansökan om att bli
associerad medlemsförening till Svenska Läkaresällskapet enligt SLS medlemsreform och har
utarbetat ett förslag till uppdatering av SEFs stadgar som krävs i samband med detta.
Hemsidan och bristsituation endokrina läkemedel
Hemsidan som genomgick en stor uppdatering 2018 har fortsatt att utvecklas och uppdateras
under 2019. Hemsidan hade under 2019 ca 1000 unika besökare per månad. Mest besökta är
sidorna om olika kurser och patientinformationerna. Styrelsen försöker hålla hemsidan och
kalendariet uppdaterat med relevanta kurser och möten. Nyheter 2019 är bl.a. en helt ny
patientinformation om manlig hypogonadism, svenska endokrina avhandlingar (de som
nominerats till priset för årets endokrina avhandling eller som styrelsen får kännedom om på
annat sätt). Sedan oktober 2019 har vi också lagt till aktuell information om bristsituation för
endokrina läkemedel och alternativa preparat som uppdateras en gång per månad. Denna del
av hemsidan har haft 124 visningar sedan den lades upp. Alla medlemmar är välkomna att
kontakta styrelsen med förslag på innehåll i kalendariet och övrigt på hemsidan.
Specialistutbildning (SK-kurser/CONSUL/SYED)
En CONSUL-kurs om Tyreoideasjukdomar och Kalkrubbningar genomfördes i Oslo 21–25
oktober i samarbete Norska Endokrinföreningen. En CONSUL-kurs om hypofysens,
binjurarnas och gonadernas sjukdomar kommer att genomföras i Stockholm 16–20 oktober
2020. CONSUL-samarbetet med Norska Endokrinföreningen fortsätter och diskussioner
pågår med dem om att ge CONSUL-kurserna tätare.

SYEDs årliga utbildningsmöte genomfördes 25-27 september i Linköping med 44 deltagare. I
samband med kursen, som var mycket uppskattad, firades SYEDs 20-års jubileum. SYED
2020 kommer att genomföras i Göteborg 16–18 september.
Förutom flera översiktskurser i endokrinologi för ST-läkare har två SK-kurser för ST-läkare i
endokrinologi genomförts 2019 i Stockholm: ”Omhändertagande i samband med kirurgi vid
endokrina tumörer” och ”Medfödda Metabola sjukdomar”. SEF har arbetat med behovsanalys
avseende SK-kurser 2021 från Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning för hälso- och
sjukvården. Avsedda kurser är de som motsvarar målbeskrivningen för c-målen inom
specialiteten. CONSUL 2020 har beviljats finansiering som SK-kurs. För 2021 har SEF
önskat att CONSUL kursen ”Diabetes och lipidrubbningar” och kursen ”Medfödda Metabola
sjukdomar” prioriteras inom endokrinologi
En webutbildning om strålskydd för endokrinologer med fokus på radiojodbehandling har
tagits fram under året för publicering på SEFs hemsida under 2020.
Ett gemensamt kunskapsprov för den gemensamma kunskapsbasen för de internmedicinska
basspecialiteterna genomfördes i november. SEF har bidragit med tentamensfrågor relaterade
till endokrinologi. Av 92 examinerade blev preliminärt 47 godkända.
Vår moderorganisation i Europa, European Society for Endocrinology har genomfört
European Board Exam i endokrinologi 12 juni 2019. Nästa examinationstillfälle är 10 juni
2020, en länk till detta finns på vår hemsida.
Resestipendier och forskningsstipendier
Under 2019 har SEF delat ut 5 resestipendier för aktivt deltagande i internationella
kongresser, 4 för kongresser inom Europa (7500 kr) och 1 för kongress utanför Europa (10000
kr), vilket gav en totalt utdelad summa av 40 000 kr. Ett forskningsstipendium á 100 000 kr
delades ut under 2019.

Representation
SEF var 2019 representerat vid följande möten:
•

Läkarförbundets specialistföreningarnas representantskap 3 april av Cristina Volpe

•

Svenska Läkaresällskapets fullmäktige 15 maj av den fackliga sekreteraren

•

Socialstyrelsens dialogmöte om utbildningsfrågor 6 september av den fackliga
sekreteraren

•

Läkarförbundets specialistföreningarnas representantskap 8 oktober av Erik Waldenström

•

Svenska Läkaresällskapets ordföranderåd 16 oktober av den vetenskapliga sekreteraren

•

ESE Council of Affiliated Societies (ECAS) 28 november av vice ordförande

Vetenskaplig- och fortbildningsverksamhet
I samarbete med den lokala programkommittén genomfördes Svenska Endokrindagarna 2019
i Umeå 30 januari – 1 februari. Inför detta möte bedömde medlemmar ur styrelsen abstract för
presentation i form av fria föredrag och postrar. Styrelsen bedömde vidare nomineringar för
årets endokrina avhandling och ansökningar till Svenska Endokrinologföreningens
forskningsstipendium à 100 000 kr.
SEF har tillsammans med Svensk Förening för Endokrinkirurgi och Svensk Förening för
Radiologi genomfört ett två-dagarssymposium i Malmö ”Thyroid and Parathyroid Imaging”
27–28 november 2019.
Styrelsen har under året även arbetat med förberedelserna av EndoDiabetes i Uppsala 2020
och arbetet har även påbörjats inför arrangemanget av European Congress of Endocrinology,
Stockholm 22–25 maj 2021.

Ekonomi
SEFs ekonomi är fortsatt stabil. Föreningens inkomster härrör främst från medlemsavgifter
samt visst överskott från Svenska Endokrindagarna. SEFs totala tillgångar uppgår 191231 till
1 054 587,70 kr.
·

Bankkonto i Nordea 51 927,00 kr

·

Bankkonto i SEB 47 324,47 kr

·

Aktier: 632 450,00kr (Boliden, Investor, Nokia, samt Volvo)

·

Fonder: 322 886,23 (SEB korträntefond).

Föreningens utgifter 2019 bestod huvudsakligen av SEF:s Forskningsstipendium á 100 000
kr, resestipendier 40 000kr, kostnader för hemsida, kansli samt kostnader i samband med
styrelseinternat. För övriga detaljer hänvisas till separat revisionsberättelse.
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