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Medlemmar
Under 2007 har föreningen fått 13 nya medlemmar. Det sammanlagda antalet medlemmar
var 467. Ordinarie medlemsavgift för 2007 var 200 kr medan pensionärer och studerande
betalade 100 kr.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2007. Tre av dessa styrelsemöten har varit
telefonmöten. Ett möte skedde i samband med postgraduate-mötet i Umeå och ett i anslutning till
Läkaresällskapets riksstämma. Utöver detta har styrelsemöten skett i form av ett internat under ett
dygn samt vid ett tillfälle såsom ett endagsmöte på Arlanda.
Ärenden under 2007
Under verksamhetsåret 2007 har föreningen haft fortsatta kontakter med svensk förening för
diabetologi (SFD). Diskussioner avseende fortsatt samarbete gällande i första hand
utbildningsfrågor efter det uppskattade gemensamma postgraduate-mötet 2007 i Umeå har ägt
rum. Ett initiativ till liknande samarbete med de andra nordiska ländernas endokrinologföreningar
har också tagits.
Under 2007 har styrelsen fortsatt arbetet med omplacering av föreningens kapital, var god se
revisionen. Arbetet med de endokrina faktabladen för patienter har fortsatt, och flera nya har
författats. Vidare undergår målbeskrivningen för specialistutbildningen i endokrinologi och
diabetologi en större omarbetning.
Styrelsen har under verksamhetsåret besvarat följande remisser från Läkaresällskapet,
Socialstyrelsen och Läkarförbundet: Informationsstruktur och enhetlig kortnotation för dosering,

IT-hantering av läkemedel, Försäkringsmedicinska riktlinjer för endokrinologi, Föreskrifter om
fastställande av blankett avseende hjälpmedelskort, Telemedicin, Läkemedel samt Statement on
reducing dietary sodium intake från World Medical Association.
Representation
Tommy Olsson och Anna Nilsson representerade SEF vid Läkaresällskapets fullmäktigemöte.
Stefan Sjöberg deltog för SEF vid representantskapsmötet för Läkarförbundet och Brita Winsa
vid CONSUL-mötet i Norge. P-O Olsson har representerat SEF vid möten med SFD gällande ny
HbA1c-standard samt medicinteknisk säkerhet hos insulinpumpar.
Vetenskaplig verksamhet
2007 års riksstämma hölls i Stockholm. SEF deltog aktivt och 24 abstrakts presenterades som fria
föredrag eller under postersessionen. Två pris för bästa föredrag delades ut Ylva Bonde,
Karolinska institutet och Sophie Bensing, Karolinska universitetssjukhuset; samt två priser för
bästa poster: Lena Persson, Karolinska institutet, och Anna Söderberg, Norrlands
universitetssjukhus. Dessutom arrangerade föreningen ett symposium: ”Det goda och onda fettet.
Vem och hur behandla?” med Tommy Olsson som moderator. Vidare var SEF vidtalade om ett
symposium tillsammans med sektionen för klinisk kemi under titeln ”Skördetid för genetisk
epidemiologi” med moderator Joyce Carlson. I anslutning till de fria föredragen föreläste även
2007 års endokrina stipendiat Sofia Movérare Skrtic om sin forskning under titeln ”Epigenetik
och osteoporos”. Nytt för i år var att SEF bjöd på lunch efter att förmiddagens program var
avslutat.
Svenska endokrinologföreningen arrangerade även detta år ett kvällsmöte i samband med
Riksstämman. Årets högtidsföreläsning hölls av Professor Ernst Nyström, Göteborg, under titeln
”Jodbrist – när naturen sviker oss! Om jod, sköldkörteln och människan genom tiderna”.
Under 2007 har föreningen utsett 2008 års mottagare av forskningsstipendium ur SEF:s
jubileumsfond vilket kommer att kungöras i samband med årsmötet i Linköping. Vidare har totalt
10 stycken resestipendier à 10 000 kr delats ut till medlemmar som har deltagit eller ska delta
med vetenskapliga arbeten vid de årliga ECE eller Endocrine Society-mötena. Dessutom kommer
pris för 2007 års endokrinologiska avhandling att kungöras vid årsmötet.
SYED
Under 2007 har SEF ordnat två SYED-kurser för utbildning av blivande specialister i
endokrinologi och diabetologi.
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