Protokoll från årsmöte 2010 i
Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi
och diabetes, Elmia, Jönköping 100423
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Mötet öppnades av sektionens ordförande Jan Gustafsson. Densamme valdes till mötesordförande.

Till mötessekreterare valdes Frida Sundberg.
Till justeringspersoner valdes Diana Swolin‐Eide samt Stefan Särnblad.
Kallelse och föredragningslista godkändes. Till punkten övriga frågor anmäldes: a) Kursen
”Diabetes i Praktiken”, b) Utbildning samt c) Sektionens framtida deltagande i Barnveckan
d) rapport från BDD.
5. Årsberättelsen för 2009 föredrogs av ordförande Jan Gustafsson. Rapporten godkändes och
lades till handlingarna.
6. Sektionens kassör, Annelie Carlsson, föredrog den ekonomiska rapporten. Sektionens
ekonomiska situation är god. De ekonomiska utgifterna är små.
Revisionsberättelsen föredrogs i revisorernas frånvaro av Jan Åman. I egenskap av sektionens
revisorer har Ingemar Zachrisson och Ewa Örtquist författat och signerat en revisionsberättelse där
de föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att bevilja sektionens styrelse ansvarsfrihet.

7. Rapport från NDR barn/SWEDIABKIDS. Årsrapporten föredrogs av registrets ansvarige Ulf
Samuelsson. En presentation av årets data gjordes. Registret har god nationell täckning.
Nationellt noteras tyvärr att HbA1c stigit något. Ulf Samuelsson rapporterade att Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) ser över kvalitetsregistrens framtida finansiering och vidare
roll i styrning av ekonomiska medel till sjukvården. Det fördjupade samarbetet med vuxen‐
NDR fortsätter. Samarbetet med övriga nordiska diabetesregister utvecklas.
8. Rapport från Nationella tillväxthormonregistret. Arbetet fortgår. I frånvaro av
registerhållare och sammankallande i styrgruppen rapporterade mötesordförande Jan
Gustafsson om Nationella tillväxthormonregistrets verksamhet under 2009. Ansökan har
gjorts till SKL om ekonomiska medel för att hålla registret .
9. Rapport från Rådsgruppen för tillväxtstörningar. Gruppen är ett nationellt samarbetsforum
för tillväxtstörningar på universitets‐ och länskliniker. I frånvaro av gruppens
sammankallande rapporterade mötesordförande Jan Gustafsson. En uppdatering av
“Riktlinjer för utredning och behandling med tillväxthormon (STH, somatotropt hormon)
hos barn” har skett.
10. Rapport från Nationell barnendokrin forskning. Ansvarig för arbetsgruppen är Svante
Norgren. Gruppen söker sina arbetsformer för att utveckla stödet till svensk
barnendokrinologisk forskning. Det finns en mängd möjliga och intressanta projekt där den
största begränsningen är brist på forskningstid och personella resurser.
11. Rapport från Nationella diabetesteamet. Gruppen är ett nationellt samarbetsforum för
olika intresseorganisationer, för såväl professioner som patienter, inom diabetesområdet.

Sektionen representeras av Anna Olivecrona. I hennes frånvaro föredrogs rapporten av
ordförande Jan Gustafsson.
12. Val till styrelse och arbetsgrupper.
a) Till ny ordförande i sektionen valdes Svante Norgren med en mandatperiod på tre år.
b) Till styrelseledamöter valdes Anna Olivecrona och Olov Ekwall med mandatperioder på
tre år. Övriga styrelseledamöter (med kvarvarande mandatperiodperioder) är kassör
Annelie Carlsson (två år), sekreterare Björn Rathsmann (två år), Karin Åkesson‐Elfvin (två
år), Frida Sundberg (ett år).
c) Till valberedning utsågs Jan Gustafsson (sammankallande), Gun Forsander och Klas
Ekström.
d) Som ansvarig för NDR barn/SWEDIABKIDS fortsätter Ulf Samuelsson.
e) Som registerhållare i Nationella tillväxthormonregistret fortsätter Kerstin Albertsson‐
Wikland och som sammankallande Jovanna Dahlgren
f) Som ansvarig för arbetsgruppen för nationell barnendokrinforskning fortsätter Svante
Norgren. Årsmötet uppdrog åt denne att i samarbete med styrelsen utforma arbetet då
Svante Norgren även nu axlar ansvaret som sektionens ordförande.
g) Till revisor utsågs Lars Skogsberg och till revisorssuppleant Ewa Örtquist.
13. Sektionsmöte hösten 2010 hålls fredagen den 15.e oktober i Stockholm. Årsmötet uppdrog
åt styrelsen att planera detta. Förslag på teman var HbA1c samt etnicitet i diabetesvården.
14. Övriga frågor
a) Gun Forsander tog upp att psykologer och kuratorer inte längre antas till kursen
Diabetes i Praktiken ”DIP”. Kursen, som varit mycket uppskattad, har arrangerats under
flera år och riktat sig till alla yrkeskategorier i diabetesteam. Jan Åman, som sedan tio år
sitter i kursledningen för DIP‐kursen, berättade att detta beslut fattats av
samarbetspartnern och kurssponsorn Novo Nordisk och att kursledningen, utan att få
gehör för detta hos Novo Nordisk, protesterat mot beslutet. Årsmötet fann detta
oacceptabelt då det är nödvändigt att kursen riktar sig till alla yrkesgrupper i
diabetesteamen. Årsmötet uppdrog åt sektionens styrelse att i samråd med Jan Åman
arbeta vidare med frågan. I uppdraget ingår att se över möjligheten att sektionen som
sådan tar på sig ansvaret för kursen och söker andra samarbetspartners och
finansieringsvägar för kursen. Bakom beslutet står både sektionens årsmöte och
kursledningen för DIP‐kursen, här representerad av Jan Åman.
b) Anna‐Karin Albin rapporterade från arbetsgruppen för utbildningsfrågor inom sektionen.
Gruppen, som består av henne, Jovanna Dahlgren samt Lars Sävendahl arbetar med en
certifieringsprocess för vidareutbildning i barnendokrinologi och barndiabetologi. Syftet är
både att få en bättre överblick över utbildningssituationen i Sverige och att förse läkare
under fördjupningsutbildning med ett målrelaterat utbildningsdokument. Arbetsgruppen
har tagit fram ett förslag som tillsänts sektionens styrelse för vidare diskussion. Styrelsen
kommer att gå igenom detta för diskussion på senare sektionsmöte.
c) Jan Gustafsson tog upp frågan om sektionens medverkan på Barnveckan i framtiden.
Problemet är att sektionen å ena sidan vill stödja arrangemanget med en gemensam
fortbildningsvecka för barnläkare men ser att deltagandet i sektionens program är relativt

sett mindre än då sektionen har haft egna arrangemang i form av vårmöten i Stockholm.
Årsmötet uppdrar åt styrelsen att arbeta vidare med frågan och presentera ett förslag på
sektionens höstmöte 2010.
d) Rapport från BDD‐studien. Annelie Carlsson, ur studiens styrgrupp, rapporterade att studien
har fortsatt stor anslutning. Datainsamlingen, som röner internationell uppmärksamhet,
fortsätter och antalet rapporter ökar. Begränsningen är bristen på pengar.

Mötet avslutades av ordförande Jan Gustafsson, som avtackades för sin period som sektionens
ordförande.
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