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Styrelsens sammansättning 

Ordförande Charlotte Høybye, Stockholm; vice ordförande Ola Lindgren, Lund; vetenskaplig 

sekreterare Erik Waldenström, Malmö; facklig sekreterare Ragnhildur Bergthorsdottir, 

Göteborg; skattmästare Niclas Abrahamsson, Uppsala 

 

Övriga ledamöter 

Gustav Barkman, Jönköping; Per Dahlqvist, Umeå; Katarina Shahedi, Örnsköldsvik/Umeå; 

Cristina Volpe, Stockholm och Anna-Karin Åkerman, Örebro 

 

Valberedning 

Sophie Bensing, Stockholm; Jeanette Wahlberg, Linköping; Sven Karlsson, Lund/Malmö 

 

Medlemmar 

Vid slutet av 2020 hade föreningen 483 medlemmar. Medlemsavgiften för 2020 var 400 kr för 

ordinarie medlemmar och 200 kr för pensionärer, sjuksköterskor och SYED-medlemmar. 

 

Aktiviteter under året 

Styrelsen har haft sammanlagt tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2020, 

varav ett konstituerande, sju som telefonmöten och två längre styrelsemöten via länk en halv-

dag i maj och två dagar i oktober. Vidare har löpande ärenden och remisser avhandlats mellan 

de ordinarie styrelsesammanträdena via telefon- och mailkontakter. 

Styrelsen har slutfört en revidering av föreningens stadgar och tillsett att den numera är en 

associerad medlemsförening till Svenska läkaresällskapet i enlighet med årsmötesbeslut 2020. 

 

Hemsidan 

Hemsidan fortsätter att utvecklas och uppdateras löpande. Den fortsätter att ha ungefär 1000 

unika besökare per månad. Mer än en tredjedel av besöken gällde patientinformationerna. 

Styrelsen försöker hålla hemsidan och kalendariet uppdaterat med relevanta kurser och möten 

samt aktuell information om bristsituation för endokrina läkemedel och alternativa preparat. 

Alla medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen med förslag på innehåll i kalendariet och 

övrigt på hemsidan. Beslut har tagits om att inte ta in kommersiella aktörer på hemsidan. 

 

 

 

  



 
 

 

Specialistutbildning (SK-kurser/CONSUL/SYED) 

En CONSUL-kurs om hypofysens, binjurarnas och gonadernas sjukdomar genomfördes med 

Stockholm som bas den 16–20 oktober, dels med deltagare på plats dels via länk. Detta var 

den första CONSUL-kursen som varit en SK-kurs. 

En CONSUL-kurs om diabetes och lipidrubbningar planeras med kursort Lund den 8–12 

november 2021. Detta är formellt inte en SK-kurs, liksom den CONSUL-kurs om tyreoidea-

sjukdomar, kalcium- och fosfatrubbningar, osteoporos och andra skelettsjukdomar som 

planeras i Oslo 18–22 oktober 2021. 

CONSUL-samarbetet med Norsk endokrinologisk förening fortsätter och diskussioner 

pågår med dem om hur upplägget ska vara framgent. Bland annat har NEF:s ordförande 

Eystein Husebye varit med vid ett av styrelsens möten. 

SYEDs årliga utbildningsmöte genomfördes den 16–18 september i Göteborg. Mötet 2021 

kommer att genomföras med bas i Lund den 15–17 september. 

Fem översiktskurser i endokrinologi för ST-läkare har genomförts under året. Kursen 

”Medfödda metabola sjukdomar hos vuxna” återkommer 2021. 

Styrelsen har under året verkat för att, liksom redan finns i Norge, få till en SK-kurs rörande 

hormonsjukdomar och laboratorieanalyser. 

Vår moderorganisation i Europa, European Society of Endocrinology har genomfört European 

Board Exam i endokrinologi 10 juni 2020. Nästa examinationstillfälle är 9 juni 2021 (sista 

anmälningsdag 17 mars), en länk till detta finns på hemsidans kalendarium. 

 

Resestipendier och forskningsstipendier 

På grund av covid-19-pandemin hann bara två resestipendier delas ut under början av året. 

 

Representation 

Under pandemiåret 2020 har SEF haft en låg representation vid externa möten. Nämnas kan: 

Svenska läkaresällskapets fullmäktigemöte 26/5 via länk, deltagande av Per Dahlqvist; samt 
ESE Council of Affiliated Societies (ECAS) 1 november där ordföranden deltog. 

 

Vetenskaplig och fortbildningsverksamhet 

På grund av covid-19-pandemin, som nu är inne på sitt andra år, blev EndoDiabetes i Uppsala 

den 11–13 mars 2020 tyvärr decimerat vad gäller deltagarantalet, men kunde ändå framgångs-

rikt genomföras, delvis med föredrag via länk. Inför detta möte bedömde medlemmar ur 

styrelsen abstract för presentation i form av fria föredrag och postrar. Styrelsen bedömde 

också nomineringarna för årets endokrina avhandling och ansökningarna till föreningens 

forskningsstipendium à 100 000 kr. 

 

 



 
 

2021 blir det inte några utbildningsdagar utan ett digitalt årsmöte den 15 mars, tillsammans 

med en fallbaserad presentation av det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer. 

Arbetet inför European Congress of Endocrinology i Stockholm i maj 2021 har fått skjutas på 

framtiden på grund av pandemin. Preliminärt datum för kongressen är 11–14 maj 2024, men 

är avhängigt hur det blir med de orter som är före i turordningen. Fortbildningsmötet 

(Endokrindagarna) 2022 planeras att bli tillsammans med Svensk förening för diabetologi 

(EndoDiabetes 2022). 

Styrelsen har i december månad beslutat att avsluta medlemsskapet i ISE (International 

Society of Endocrinology) då ISE och ESE (European Society of Endocrinology) bedömes ha 

delvis konkurrerande och överlappande strategier och att vår förenings intressen mer överens-

stämmer med ESE:s, som dessutom är vår moderorganisation på Europanivå. 

 

Ekonomi 

SEF:s ekonomi är fortsatt stabil. Föreningens inkomster härrör främst från medlemsavgifter 

samt visst överskott från Endokrindagarna. SEF:s totala tillgångar uppgick vid slutet av året 

till 1 117 918 kr. 

Bankkonto i Nordea 91 757 kr 

Bankkonto i SEB 76 074 kr 

Aktier: 751 860 kr (Boliden, Investor, Nokia samt Volvo) 

Fonder: 198 227 (SEB korträntefond). 

Föreningens utgifter 2020 bestod huvudsakligen av SEF:s Forskningsstipendium à 100 000 

kr, priser 25 000 kr, resestipendier 17 500 kr samt kostnader för hemsida och kansli. För 

övriga detaljer hänvisas till separat revisionsberättelse. 

 

 

Malmö 7 mars 2021 

 

 

Erik Waldenström 

Vetenskaplig sekreterare 


