
 
Årsmöte Svenska Endokrinologföreningen 130130, Folkets hus Umeå 
 
 
§1 Mötet öppnades av ordförande 
 
§2 Stefan Sjöberg valdes till mötesordförande. Sven Karlsson valdes till mötessekreterare. 
 
§3 Till justeringsmän valdes Ove Törring + Eva Rask.  
 
§4 Årsmötets stadgeenliga utlysande konstaterades. 
 
§5 Dagordning godkännes. 
 
§6 Verksamhetsberättelse för 2012 och rapport från ordföranden.  
Föredrages av vetenskaplig sekreterare Johan Svensson och ordförande Stefan Sjöberg. 
Verksamhetsberättelse bifogas protokollet och kommer att finnas tillgängligt på föreningens 
hemsida. 
Möten under året samt antal styrelsemöten redovisades. SEF har medverkat till symposium 
vid Riksstämman avseende graviditet och thyreoideasjukdom. Vid mötet diskussion kring 
förslag till nya specialistutbildningen för 2014 gällande Internmedicin och Endokrinologi som 
basspecialitet. Förslaget innebär en anpassning till Europa med kortare tid till specialist. 
Det förslogs av Cecilia Mattsson att styrelsen i enlighet med senaste styrelsemöte skall utse 
ansvarig för att arbeta fram riktlinjer för vilka krav som skall ställas för at ta ut specialitet i 
endokrinologi. 
SK-kurs har arrangerats där även ST-läkare från Norge kunnat delta. Diskussion kring 
framtida kurser. Ingen finansiering via IPULS under 2013. 
Behov föreligger av kurs avseende sjukdomar i thyreoidea samt hypofys bland ST läkare som 
skall bli endokrinologer. Finansiering måste ske utan IPULS. Förslås att utse någon att 
planera en kurs endokrinologi. Svårighet att bli antagen till SK kurs i endokrinologi då man 
blivit specialist i intermedicin. 
Kurs som avhandlas hypofys, binjure, gonader föreslås genomföras redan i år. Det framfördes 
under mötet att det föreligger behov av utbildning för blivande specialister i Endokrinologi. 
Helena Filipson och Anna Nilsson anmäler sig att undersöka möjligheter att kunna arrangera 
kurs i Thyreoidea- ben och kalksjukdomar till januari 2014 som då bör kunna finansieras 
genom Socialstyrelsens försorg efter ansökan och upphandling. Marie Degerblad åtar sig 
motsvarande kurs i hypofysens och binjurarna sjukdomarna under hösten 2013. Finansiering 
av denna får då eventuellt vara självfinansiering. 
 
§7 Rapport från skattmästaren. Tillgångarna är ca 1,6 miljoner. Förslag att tillgångar användes 
till att satsa på utbildning som engångsinsats, i första hand bör dock utbildningar vara 
självfinansierande. Stiftelsen Endocrinas tillgångar är 693000 och dessa tillgångar ska 
överföras till SEF. 
 
§8 Rapport från vetenskaplig sekreterare: se verksamhetsberättelse samt § 6. 
 
§9 Rapport från facklig sekreterare: se verksamhetsberättelse. 
 
§10 Revisionsberättelse från 2012 godkändes. 
 



§11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§12 Stadgeändring enligt årsmöte 2012 efter godkännande av SLS och SLF. Möjlighet att 
bilda sektion inom SEF. SYED (Sveriges Yngre Endokrinologer och Diabetologer) har 
inrättats som sektion i SEF. 
 
§ 13 Val av ny styrelse. Valberedning: Tommy Olsson, Kerstin Landin, Brita Winsa  
Till ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag: Ordförande Stefan Sjöberg, Vice 
ordförande Cecilia Mattsson, Vetenskaplig sekreterare Johan Svensson, Facklig sekreterare 
Charlotte Höybye, Skattmästare Mats Eriksson. Övriga ledamöter: Sven Karlsson, Erik 
Waldenström, Jeanette Wahlberg, Andreas Kindmark, Oskar Ragnarsson.   
 
§14 Val av revisor och revisorssuppleant. Till revisor valdes Britt Edén Engström och till 
revisorssuppleant valdes Per Dahlqvist. 
 
§15 Val av valberedning. Valdes: Tommy Olsson, Brita Winsa och Kerstin Landin  
 
§16 Fastställande av medlemsavgift för 2013. Beslutades om oförändrad medlemsavgift om 
200 kr/år 
 
§17 Val av representanter till Svenska läkaresällskapets fullmäktigeförsamling. Valdes: 
ordförande Stefan Sjöberg och facklig sekreterare Charlotte Höybye.  
 
§18 Val av styrelse i Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet. Valdes 
Bertil Ekman, Charlotte Höybye, Cecilia Mattsson, Pia Burman. 
 
§19 Årets Endocrina stipendiater: Teresa Planck, Skånes Universitetssjukhus; Oskar 
Ragnarsson, Göteborg, Katarina Lindahl, Uppsala.  
Val av styrelse i Stiftelsen Endocrina. Det beslutades att styrelsen i Stiftelsen Endocrina 
skulle vara oförändrad, dvs. Stefan Sjöberg, Johan Svenson, Mats Erikson ordinarie 
ledamöter. Suppleanter Catharina Olivius och Andreas Kindmark.  
 
§20 Pris för årets endokrinologiska avhandling tilldelas Ylva Bonde, Stockholm. 
 
§21 Stipendier, se §19 
 
§22 Rapport från Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet, 
thyreoideagruppen samt endokrina buktumörgruppen. Rapporterades under separat tillfälle 
under endokrindagarna, Umeå. 
  
§23 Framtida deltagande i Läkaresällskapets riksstämma och framtida postgraduate möten. 
Endokrindagarna har fallit väl ut. Bo Angelin efterlyste nytänkande avseende framtida möten 
och plan inför framtiden och plan för hur Endokrindagarna skall se ut. Helena Filipsson 
påpekade att den vetenskapliga delen skall uppmuntras och prioriteras inför framtida möten.  
Ove Törring annonserade kurs i endokrinologi gentemot primärvården via Karolinska. Ove 
Törring meddelade vidare att Riksstämman 5-6 Dec, flyttas till Waterfront Center. 
Nästa år arrangeras Endokrindagarna tillsammans med SFD 9-11 April, 2014 i Helsingborg. 
 



§24. Motion från Per Dahlqvist, svenska Addison registret att sponsra ”kortisol kort” som 
skall delas ut till patienter. Årsmötet röstade för sponsring. Ylva Pernow föreslog att man 
skall ta kontakt med SKL avseende sponsring av ”kortisolkorten”. 
 
§25 Mötet avslutas 
 
  
 
 
Vid protokollet Sven Karlsson 
 
 
 
 
 
 
Justeras:  Ove Törring   Eva Rask 


