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Medlemmar
Medlemsavgift för 2015 var 200 kr för ordinarie medlemmar och 100 kr för pensionärer.

Aktiviteter under året
Styrelsen har haft sammanlagt åtta protokollförda sammanträden under verksamhetsåret,
varav sex möten har skett per telefon. Ett sammanträde skede i form av ett tvådagars internat i
april och ytterligare ett heldagsmöte hölls 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. Facklig sekreterare har berett föreningens
synpunkter på Socialstyrelsens förfrågan avseende målbeskrivningen för ST-utbildning.
Ett förslag har inkommit från svensk internmedicinsk förening kring vilka mål som skall ingå
för endokrinologiavsnittet för specialiteten internmedicin. Detta förslag har godkänts av
styrelsen.
Under året har fyra stycken SPUR inspektörer fastställts: Marie Degerblad, KS, Solna, Mikael
Alvarson, KS, Solna; Stefan Sjöberg, Halmstad; Ragnhildur Bergthorsdottir, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg.
Styrelsen har vidare till Endocrine Society i USA som ”de senaste 100 årens största händelse
inom Svensk endokrinologi” föreslagit Professor Viktor Mutts forskning med peptidhormoner

samt Professor Leif Wides utveckling av graviditetstest. Dessa förslag önskade det
amerikanska sällskapet ha in inför 100 årsjubileet av Endocrine Society.

SK‐kurser/CONSUL/SYED
Under 2015 har en CONSUL‐kurs i Diabetologi planerats. Denna kommer att arrangeras i
april 2016 vid Skånes Universitetssjukhus i Lund av Magnus Löndahl.
SYED har haft sitt sedvanliga fortbildningsmöte under hösten 2015 i Norrköping. Nästa
SYED möte är planerat till Kristianstad

Ekonomi
Föreningens ekonomi har under året varit fortsatt stabil. En del av föreningens kapital är
placerat på aktiemarknaden, var god se separat rapport avseende ekonomin.

Representation
Ordföranden Jeanette Wahlberg har under året representerat SEF vid Läkarförbundets
fullmäktigemöte 2015-05-24. Vice ordförande Johan Svensson representerade SEF på ECASmötet (ESE Council of Affiliated Societies) i Amsterdam 30-31 oktober 2015. Britt Edén
Engström representerade SEF på ECAS-mötet 16 maj 2015 (i samband med ECE 2015).

Vetenskaplig verksamhet
Styrelsen för Svenska Endokrinologföreningen har under 2015 genomfört det femte
gemensamma mötet för Svenska Endokrinologföreningen och SYED i Linköping den 28-30
januari. Under året har styrelsen tillsammans med den lokala programkommittén förberett
endokrindagarna 2016 i Stockholm, 3-5 februari. Inför detta möte har styrelsen bedömt
abstract för presentation i form av fria föredrag och postrar. Nytt för 2016 är ett pris för bästa
fallbeskrivning där 4 fall inkommit för presentation på endokrindagarna 2016. Vidare har
styrelsen bedömt 4 nomineringar för årets endokrina avhandling och 8 ansökningar till
Svenska endokrinologföreningens forskningsstipendium (ett stipendium à 100 000 kr och två
stipendier à 50 000 kr). Styrelsen har delat ut sammanlagt 12 resestipendier för aktivt
deltagande i vetenskaplig kongress.
Kontakter har även tagit med Svensk förening för Diabetologi och fastställt att parterna har
för avsikt att arrangera ett gemensamt vetenskapligt möte i mars 2018.
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