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Medlemmar
Under 2009 har föreningen fått 14 nya medlemmar. Det sammanlagda antalet medlemmar
var 470. Ordinarie medlemsavgift för 2009 var 200 kr medan pensionärer och studerande
betalade 100 kr. Med stor sorg tvingades vi konstatera att en av våra medlemmar, tillika
styrelsemedlemmen Henrik Kindmark avled under året.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under verksamhetsåret, varav fyra möten har skett per telefon.
Ett sammanträde ägde rum i samband med postgraduate-mötet i Malmö och ett i anslutning till
Läkaresällskapets riksstämma i Stockholm. Ett styrelsemöte skedde i form av ett internat under ett
dygn i Uppsala.
Ärenden under 2009
Vid årsmötet i januari 2009 fick styrelsen i uppdrag att utreda det förslag som inkommit från Ernst
Nyström angående utbildning i radionukleidanvändning för thyreoidologer så att dessa självständigt
ska kunna sköta radiojodbehandling. En arbetsgrupp ledd av Helena Filipsson har under året utrett
frågan och resultatet kommer att föredras vid årsmötet i Göteborg 2010.
Styrelsen kallade till medlemsmöte vid Riksstämman 2009 för att diskutera hur framtida möten och
utbildning ska se ut. Ett förslag lades fram som innebär att ett årligt möte på 3-4 dagar kombinerar
vidareutbildning på postgraduatenivå, det ena av två årliga SYED-möten samt den vetenskapliga
verksamheten från Riksstämman. Förslaget mottogs med positiva reaktioner från de närvarande
medlemmarna, och de första Endokrindagarna kommer att äga rum 2011.

Samarbetet med Svensk Förening för Diabetologi har fortlöpt med SPUR-inspektioner,
målbeskrivning och checklistor för den nya ST-utbildningen samt med ett gemensamt
postgraduatemöte i Göteborg, EndoDiabetes 2010.
Vad gäller ekonomin har en del av föreningens kapital investerats på aktiemarknaden, var god se
revisionen. Arbetet med att få donationer från privatpersoner och företag har fortsatt och tack vare en
donation från Pfizer samt ett stort överskott från det europeiska endokrinologmötet i Göteborg 2005
har två större forskningsstipendier kunnat utlysas.
Styrelsen har under verksamhetsåret besvarat en remiss från Läkaresällskapet av betänkandet
”Klinisk forskning – Ett lyft för sjukvården” (SOU 2009:43).
Representation
Brita Winsa och Ove Törring representerade SEF vid Läkaresällskapets fullmäktigemöte. Brita Winsa
har varit svensk deltagare i Consul-kommittén.
Vetenskaplig verksamhet
2009 års riksstämma hölls i Stockholm. Endokrinsektionens program bestod av fria föredrag och
postrar där totalt 27 arbeten presenterades. SEF delade ut priser för bästa föredrag till Lena Persson,
Stockholm samt Daniel Olsson, Göteborg. Posterpriser delades ut till Sigridur Björnsdottir,
Stockholm och Nils Ahlstrand, Linköping. Vidare arrangerade Endokrinsektionen symposiet ”Livet
efter gastric bypass – visste vi vad vi gjorde och gör vi vad vi vet?” med Stefan Sjöberg som
moderator.
SEF ordnade detta år ett kvällsmöte i samband med Riksstämman där professor Sverker Ljunghall
från Uppsala höll en högtidsföreläsning under titeln ”Personlig medicin”.
2010 års mottagare av forskningsstipendier samt pris för 2009 års endokrinologiska avhandling
kommer att kungöras i samband med årsmötet i Göteborg.
Under 2009 har 6 stycken resestipendier à 10 000 kr delats ut till medlemmar som aktivt deltagit med
vetenskapliga arbeten vid internationella endokrina möten.
SYED
Under 2009 har två SYED-kurser för utbildning av blivande specialister i
endokrinologi och diabetologi ordnats av Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetologer.
CONSUL
Sverige ordnade Consul-kurs i ämnet hypofys-binjurar-gonader i Skokloster. Danmark har nu dragit
sig ur samarbetet, men SEF kommer att fortsätta att ordna motsvarande kurser i Sverige och deltagare
från Norge kommer också att vara välkomna. Nästa Consul-kurs går i oktober 2010 i Uppsala med
ämnet Thyroidea och Kalkrubbningar.

Anna Nilsson
Vetenskaplig sekreterare

