Verksamhetsberättelse för året 2018
Styrelsen
Styrelsen har sedan årsmötet den 27:e april 2017 bestått av:
-

David Nathanson, ordförande

-

Stefan Jansson, vice ordförande

-

Neda Rajamand Ekberg, sekreterare

-

Mikael Lilja, kassör

-

Magnus Löndahl, vetenskaplig sekreterare.

-

Erik Schwarcz, vetenskaplig sekreterare

-

Niclas Abrahamson, ledamot

-

Frida Sundberg, ledamot och representant för barnläkarföreningen

-

Stig Attvall, ledamot och redaktör DiabetologNytt

-

Soffia Gudbjörnsdottir, ledamot och registerhållare NDR

Sammanträden
Styrelsen har sammanträtt vid följande tillfällen under verksamhetsåret:
2018-02-19, 2018-03-07, 2018-03-08 (årsmötet) och 2018-08-27-28 (internat).

Medlemmar
SFD medlemsantal (sammantaget betalande och associerade) uppgick till 3856 medlemmar
som är registrerade som prenumeranter på medlemstidningen Diabetolognytt. Antalet
läkar-medlemmar oförändrade jämfört med tidigare liksom antalet associerade medlemmar.

Vetenskapliga möten


SFD vårmöte 2018 hölls i Göteborg tillsammans med Svenska Endokrinologisk
Förening 7–9 mars.



Diabetologisk afton 4:e oktober i samband med EASD i Berlin.



Post-ADA kongress 26:e oktober i samarbete med Dagens Medicin
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Världsdiabetesdagen 14:e november i samarbete med Nationella Dagens Medicin



Deltagit vid NDR´s årliga möte - januari 2018.

Nationella Diabetesregistret
NDR:s Årsrapport 2019 för 2018 års utdata kommer att finnas på NDR hemsida
https://www.ndr.nu
Priser och Stipendier


På vårmötet delades ut pris för Årets bästa kliniska och prekliniska avhandling. Årets
avhandlingar valdes enligt följande rutin: Magnus Löndahl, Erik Schwarcz och David
Nathanson arbetade med att identifiera ett 40 tal avhandlingar inom
diabetesområdet. Avhandlingarna rangordnades baserat på vetenskaplig höjd, metod
samt impact factor i tidskrift som delarbetena varit publicerade i. Priset för bästa
kliniska avhandling tilldelades Sofie Perssons från Lund Universitet med
avhandlingen “Socioeconomic Consequences of Childhood Onset Type 1 Diabetes – a
case study of the impact of an early life health shock”. I sitt arbete undersökte Sofie
Persson de socioekonomiska konsekvenserna av typ-1 diabetes och hur en
hälsochock tidigt i livet kan påverka socioekonomisk status som vuxen. Lisa
Grapensparr från Uppsala vann priset för bästa prekliniska avhandling med titel “
Characterization of Retinal Progenitor Cells Focus on Proliferation and the GABAA
Receptor System”. Efter beslut i SFD-styrelsen utdelades priserna för bästa
avhandlingar i egen regi. Prissumman 20,000 kr per pris.



Årets Diabetesteam: Priset delas ut till det diabetesteam inom primärvården som
under året bedrivit en diabetesvård med mycket goda resultat som även ska ha varit
stabila under föregående år. Resultaten bedöms med hjälp av nyckelindikatorer i
NDR. Till året diabetesteam valdes Adolsbergs vårdcentral i Örebro med
motiveringen ”Ett diabetesteam med en vilja att ständigt förbättras och som uppvisat
mycket goda resultat över tid. Med stort engagemang, patientcentrerat arbetssätt
och tydlig struktur i arbetet är diabetesteamet vid Adolfsbergs vårdcentral en god
förebild för en allt bättre diabetesvård”. Priset delades ut i samarbete med Lilly, 30
000kr. Enligt SFD:s regler bjöd SFD en person från teamet på konferensavgift och på
högtidsmiddagen under mötet.
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Årets kvalitetspris – SFD styrelsen valde Diabetesteamet på Antenatal Sahlgrenska
Universitetssjukhuset Östra för bästa kvalitetsarbete. Priset delades ut i samarbete
med Boehringer Ingelheim 30 000kr.



Årets hedersledamot. I samband med årsmötet valdes Mona Landin-Olsson som
årets hedersledamot.

DiabetologNytt
Tidningen DiabetologNytt har under året givits ut i 6 nummer. Redaktör är Stig Attvall,
Göteborg. Ansvarig utgivare SFD:s ordförande, David Nathanson. Tidskriften har en upplaga
på 4000 ex.

DiabetologNytt Online
Internetversionen av tidningen (www.diabetolognytt.se) med den dagligen uppdaterade
Diabetes Update – Dagens Diabetes (www.dagensdiabetes.se) besöks varje månad av ett
stort antal diabetesintresserade (för närvarande ca 115 000). App Dagens Diabetes med
senaste nytt besöks av 1000 personer varje månad.

Ekonomi
Kassören Mikael Lilja har i samråd med redovisningskonsulten Jenny Rosengren,
Redovisningsteamet skött föreningens ekonomi. Se separat redogörelse.
Auktoriserad revisor Christina Björne-Fornander, Revidea AB, har reviderat räkenskaperna.
Föreningens interna verksamhet har reviderats av revisorerna Anders Nilsson och Per
Oskarsson.

Övrigt


SFD har under 2018 fortsatt samarbetat med Svenska Diabetesförbundet (SDF),
Svensk Förening för Sjuksköterskor inom Diabetesvård (SFSD), Svensk Förening för
Allmänmedicin, Svensk Förening för Hyperbar Medicin, Equalis, svensk förening f
kliniska kemister, Svensk Internmedicinsk Förening, Svensk Förening för Medicinsk
Angiologi, Svenska Hypertonisällskapet, Läkare mot Tobak samt Nationella
Diabetesteamet (NDT), Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes ,
Retinaklubben samt Svensk förening för kardiologi med samverkan kring
kardiovaskulära vårmötet 2018, SFDs representant har varit Magnus Löndahl.
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Det Nationella Diabetesteamet som består av representanter för Svenska
Diabetesförbundet, SFSD, Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och
Diabetes, Diabetessektionen inom Dietisternas Riksförbund samt ordförande för SFD
har under året träffats och samverkat i en rad olika projekt:
o 2018 skrevs ”Grön bok- Kost vid diabetes” som publicerades i samband med
världsdiabetesdagen 2018
(http://dagensdiabetes.info/images/filer_att_ladda_ner/GRONBOKcompressed.pdf).
o Nationella diabetesteamet arrangerade ett seminarium på
världsdiabetesdagen 2018-11-14 som detta år hade temat ”leva med
diabetes”
(https://www.dagensmedicin.se/seminarier/arkiv/varldsdiabetesdagen2018/)
o Nationella diabetesteamet organiserade ett seminarium under
Almedalsveckan i samarbete med Novo Nordisk. Ordförande för SFD
arrangerade seminariet tillsammans med ordförande för SFD och
representant för barnläkarföreningens delförening för diabetes. Seminariet
berörde ämnen som kunskapsstyrning, typ 2 diabetes-vård samt psykosociala
konsekvenser av typ 1 diabetes.



Under 2018 hade NDR för första gången ett gemensamt möte med
barndiabetesregistret. NDR och Barndiabetesregistret började med gemensamma
styrgruppsmöten. NDR har startat projektet att inkludera patienterna i vården genom
enkäter om patientrelaterade utfallsmått (PROM) som patienterna ska fylla i före
diabetesbesöken. NDR KNAPPEN 2.0 lanserades för att underlätta ytterligare för
användare att se sina resultat. NDR införde också mobilt-ID för patienter med
diabetes.



Frida Sundberg, David Nathanson och Stig Attvall skrev dokumentet ”Hur förbättra
kommunikationen om diabetes”. Detta är ett svenskt dokument i harmoni med ADA,
UK Diabetes, Australien och IDF för att stödja ett bättre diabetesspråk. Dokumentet
publicerades i samarbete med DiabetologNytt under 2018.



Socialstyrelsen har 2018 genomfört en andra översyn av de nationella riktlinjerna för
diabetesvård. Översynen har lett till nya och uppdaterade rekommendationer om
dels medicintekniska produkter för kontinuerlig subkutan glukosmätning och
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insulintillförsel, dels virtuell diabetesmottagning. SFD styrelsen var representerad i
arbetet av David Nathanson, Neda Rajamand Ekberg, Mikael Lilja med flera. Inom
ramen för arbetet för Nationell kunskapsstyrning deltar SFD:s vice ordförande Stefan
Jansson i nationella arbetsgruppen för diabetes (NAG)


SFD tillsammans med Medicinska retinaklubben och NDR har fortsatt arbetat för att
förbättra rapporteringen av ögonparametrar i NDR. SFD representerats i arbetet av
Johan Jendle som deltog i S:t Vincent ögonmöte i Belfast. På mötet diskuterades att
snart kommer det att vara möjligt att avläsa ögonbottenfotografering med hjälp av
Artificiell Intelligens. Det kommer att underlätta undersökningen och öka
tillgängligheten. Rapporteringen från ögonläkarna är fortsatt inte standardiserade.
Det finns ingen direkt rapportering från ögonläkarna till NDR.



SFD samarbetar med IDF (Internationella Diabetes Federation). Stefan Jansson är
kontaktperson för SFD-styrelsen. Under de senaste två åren varit mycket turbulenta
inom IDF centralorganisationen. SFD-styrelsen har beslutat att SFD bör ha en
gemensam approach tillsammans med patientorganisationen. IDF har en viktig roll
för diabetesvärlden och därför är det värdefullt att SFD fortsatt är medlem i IDF. IDF
kommer att få ny styrelse snart.



SFD följer arbetet med nationell konsensus för diagnostik och behandling av kvinnor
med gestationell diabetes, ett område där det för närvarande råder stora
diskrepanser inom landet.



Samarbete med Equalis och Svensk förening för kliniska kemister har fortsatt under
2018. SFD är representerad i arbetsgruppen av Stig Attvall, Frida Sundberg och David
Nathanson.



SFD ordnade under EASD 2018 i Berlin en svensk diabetologisk afton med diskussion
och highlights kring det viktigaste nyheterna under konferensen.



SFD har deltagit i seminarium arrangerat av Dagens Medicin Post ADA-kongress 26:e
oktober samt Världsdiabetesdagen 14:e november. Stig Attvall, Magnus Löndahl och
David Nathanson med flera föreläste på dessa möten.



SFD styrelse har beslutat att pris för Årets kvalitetsarbete och Årets diabetesteam
slås ihop till Årets diabetesinsats som delas till tre personer/ organisationer som
arbetar med: vuxna med typ 1 diabetes, vuxna med typ 2 diabetes och barndiabetes
(detta pris kan sponsras av olika företag).
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SFD-styrelse har beslutat att instifta ett Pris för årets diabetesprojekt till yngre läkare
(2 personer) som är före disputation eller direkt efter disputation.



SFD har under året besvarat ett antal remisser från Socialstyrelsen, Läkarförbundet
och Läkarsällskapet.

Stockholm mars 2019

Neda Rajamand Ekberg

David Nathanson

sekreterare SFD

Ordförande SFD
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