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1. Mötet öppnades av sektionens ordförande Jan Gustafsson.
2. Till mötesordförande valdes Jan Gustafsson.
3. Till mötessekreterare valdes Stefan Särnblad.
4. Till justeringsmän valdes Klas Ekström och Maria Halldin.
5. Kallelse och föredragningslistan godkändes.
6. Genomgång av 2008 års verksamhet
Verksamhetsberättelsen för 2008 har funnits utlagd på hemsidan och har skickats med
kallelsen till mötet. Jan Gustafsson summerade kort verksamhetsåret 2008. Mötet beslutade
därefter att godkänna verksamhetsberättelsen.
7. Ekonomisk rapport
Kassör Lars Skogsberg redogjorde för det ekonomiska läget. Föreningens ekonomi är god
(saldo 77 248 kronor vid årsskiftet). Intäkterna från medlemsavgifterna har ökat sedan
årsskiftet 2007/2008 då sektionen övergick till central debitering av medlemsavgiften via
läkarförbundet från 3000 kr/år till 9500 kr 2008. Kassören föreslår oförändrad medlemsavgift
på 100 kronor per år.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses av mötesordförande Jan Gustafsson. Det ekonomiska underlaget
för revisionsberättelsen har tillsänts revisor Ingmar Zachrisson som granskat bokföringen och
funnit den i god ordning. Ingemar föreslår att styrelsen får ansvarsfrihet för innevarande
verksamhetsår. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2008.
9. Rapport från NDR barn / Swediabkids
Ulf Samuelsson beskriver arbetet med registret under 2008. Styrgruppen har haft
regelbundna mötet. Dessutom har ett gemensamt möte hållits med representanter för andra
nordiska diabetesregister där bland annat gemensamma forskningsprojekt diskuterades. Ulf
presenterar därefter data från år 2008. Medel HbA1c är nu 7,22 % dvs något högre än
föregående år. Av all patienter i registret når 32% det uppsatta målet för HbA1c på < 6,5%. I
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framtiden planerar Ulf att besöka alla regioner i samband med regionmöten för att diskutera
frågor kring registret.
10. Rapport från Nationella tillväxthormonregistret
Jovanna Dahlgren lämnade en rapport. Styrgruppen har haft tre möten under året.
2008 års arbete har varit fokuserat på uppdatering och överföring av data från
företagsfinansierade register till nationella tillväxthormonregistret. SKL har beviljat
registret 200 000 kr i ekonomiskt stöd men fortfarande finns behov av sponsring från
läkemedelsföretag.
11. Rapport från rådsgruppen för tillväxtstörningar
Berit Kriström berättade att rådsgruppen haft ett möte per termin. Under 2008 har
rådsgruppen arbetat med en uppdatering av vårdprogrammet för tillväxthormon. I övrigt har
gruppen samarbetat med representanter från nationella tillväxthormonregistret kring
hanteringen av data i registret.
12. Rapport från Nationella barnendokrin forskning
Under 2008 har en uppdragsbeskrivning utarbetats. Svante Norgren berättade vidare att han
under kommande år kommer bilda en grupp med representanter från de olika regionerna.
13. Rapport från nationella diabetesteamet (NDT)
NDT är en samarbetsorganisation för SFD, SFSD, DRF, SD och BLF:S sektion för endokrinologi
och diabetes. Sektionens representant, Stefan Särnblad, berättar om verksamheten 2008.
Under 2008 har en projektgrupp ur NDT genomfört en nationell enkätundersökning
angående skolsituationen för barn med diabetes. Undersökning presenterades vid en
presskonferens på Världsdiabetes dagen 14 november. NDT har också fortsatt arbetet med
planeringen av DiabetesForum 2009. Eva Örtquist och Stefan Särnblad har representerat
sektionen i organisationskommittén.
14. Val av styrelse och arbetsgrupper förrättades enligt valberedningens förslag.

Post
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsen fick följande sammansättning:
Namn
Jan Gustafsson
Björn Ratsman
Annelie Carlsson
Anna Olivecrona
Frida Sundberg
Svante Norgren
Karin Åkesson

Valår
2009 omval
2009 nyval
2009 nyval
2007
2008
2009 omval
2009 nyval

Mandatperiod
1 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år

Lars Skogsberg avgår som kassör och Annelie Carlsson valdes till ny sekreterare. Annelie Carlsson blir
därmed firmatecknare för föreningen med kontonummer 433 05 85‐3.
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Avgående sekreterare Stefan Särnblad och kassör Lars Skogsberg tackades för förtjänstfulla insatser.


Ansvariga för sektionens arbetsgrupper är efter årsmötets val:

Arbetsgrupp
Diabetesregistret
GH‐registret
Registerhållare
Sammkallande Styrgruppen
GH regionsråd
Nationell barnendokrin‐
forskning

Namn
Ulf Samuelsson

Valår
2007

Kerstin Albertsson‐Wikland
Jovanna Dahlgren
Berit Kriström
Svante Norgren

2008
2008
2009 omval
2008

Mandatperiod
3 år
3 år
3 år
3 år
3 år



Till valberedning omvaldes Jan Åman, Gun Forsander och Klas Ekström för ett år. Jan
Åman valdes till sammankallande i valberedningen.



Till revisor valdes Ingmar Zachrisson och ställföreträdande revisor Eva Örtquist för
ett år.

14. Höstmöte 2009.
Styrelsen har planerat enligt följande vilket mötet godkände.
15 oktober:
16 oktober

KIGS dag i Linköping
förmiddag:

16 oktober eftermiddag:

Sektionsmöte med endokrinprogram
deltagande på barndiabetesfondens program

15. Rapport från möte kring HbA1c
Stefan Särnblad rapporterar från planeringen av införandet av en ny HbA1c – standard.
Laboratorierna genomför successivt under 2009 IFCC kalibrering av laboratorie‐instrument i
samarbete med Equalis. Från september 2009 presenteras i kommentarerna till
Equalisrapporterna information om HbA1c på 4 olika sätt:
IFCC, Mono‐S, DCCT och eventuellt eAg (medelblodsocker). Jan 2010 tas beslut om hur
HbA1c skall rapporteras till kliniken och patienten, d.v.s. om det skall rapporteras på alla 4
sätten enligt ovan eller på annat sätt.
16. Övriga frågor


Jan Gustafsson berättade att sektionen nu formellt blivit en delförening i BLF.
Sektionens namn är oförändrat.



Jan Alm kommenterade att det vid årets årsmöte krävts att anmälningsavgift är
betald för att kunna närvara vid mötet. Han ansåg att det borde vara kostnadsfritt
inträde till årsmötet för alla medlemmar. Mötet beslutade att flytta årsmötet till
höstmötet at detta skäl. Styrelsen fick i uppdrag att utarbeta formerna för detta.
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Annelie Carlsson berättade att BDD nu var inne i det sista året av studien enligt den
ursprungliga planen. Mötet fick frågan om det fanns intresse för att fortsätta att
driva BDD, eftersom detta är en unik studie med mycket god täckning i Sverige.
Mötet beslutade att ställa sig bakom en fortsättning av BDD.



Martin Ritzen tog upp frågan om formalisering av barnendokrinologisk utbildning i
Sverige. Mötet beslutade att avsätta tid för utbildningsfrågor vid nästa möte.

17. Mötet avslutas.

Stefan Särnblad
Sekreterare

Klas Ekström
Justeringsman

Maria Halldin
Justeringsman
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