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1. Vårens årsmötesprotokoll gås igenom. Vårmötets beslut om att försöka flytta
föreningensmötet till hösten går inte att genomföra f.n. Dels måste frågan utlysas
två månader innan mötet och dels stämmer det inte med budgetåret att ha årsmöte
på hösten. Jan Gustafsson berättade att BLF´s centralstyrelse har haft samma
diskussion och man har bestämt att det alltid är gratis att delta vid föreningens
årsmöte även om kringarrangemanget i samband med mötet kostar. Beslut togs vid
dagens möte att t.v. låta årsmötet ligga kvar vid vårmötet i samband med
Barnveckan.
Genomgång av sektionsstyrelsens aktiviteter under senaste halvåret. Man har haft
regelbundna telefonmöten sammanlagt fyra gånger. Dessutom har det varit två extra
telefonmöten i samband med att sektionen tog fram ett uttalande kring frågan om
Lantus och ökad risk för malignitet, liksom i utarbetande av riktlinjer för vaccination
av riskgrupper mot nya influensan. Sektionen har givit sitt stöd för ansökan om att
arrangera såväl ESPE 2014 som ISPAD 2013 i Göteborg. Tyvärr gick arrangemangen
till konkurrenterna Dublin och Egypten.
2. NDR‐barn‐rapport av Ulf Samuelsson. I september 2009 är det totalt 20000
mottagningsbesök inlagda i systemet. Man arbetar på nyheter som
patientmedverkan, validering och hur man i framtiden ska kunna göra öppna
jämförelser mellan verksamheter. Det sistnämnda en tung politisk fråga just nu. Ulf
berättar också om forskning kopplad till NDR och att såväl BDD, NDR‐vuxen och ett
nordiskt samarbete är planerat. HbA1c är just nu 7,24 % i genomsnitt i landet
(median 7,21 %). Fortlöpande utbildningsdagar annonseras ut efter hand. Andra
länder har också visat intresse för systemet och man arbetar idag på en exportering
till Polen.
3. Rådsgruppen för tillväxtstörning redovisar genom Berit Kriström att man är mitt uppe
i en uppdatering av nationella registret för GH‐behandling. Samtidigt inväntar man
annonserade prissänkningar på tillväxthormon från flera företag.
4. Svante Norgren går igenom arbetet inom gruppen för Nationell barnendokrin
forskning. Han Nationella diabetesteamets arbete redovisas av Stefan Särnblad och
Anna Olivecrona, Anna har tagit över arbetet efter Stefan. Vid dagens genomgång
diskuteras indikationerna för subventionerat användande av glukossensorer.

5. Rapport från Nationella Tillväxthormonregistret. Jovanna Dahlgren berättar att man
haft tre möten, arbetat med att få ut äldre data till klinikerna och skriver på en
rapport som kommer att komma 2010.
6. Vårmötet 23 april annonseras Det ligger i samband med BLF‐veckan i Jönköping.
Förslag till programpunkter efterlyses. En revision pågår av vårdprogrammet för CAH,
som skulle kunna vara en punkt.
7. Övriga punkter:
- Anna Trela framför en klinisk observation och fråga kring hypertoni kopplad till
Suprefactbehandling. En uppmaning framförs att kontrollera blodtryck och
eventuellt göra 24‐timmarsmätning vid misstanke.
- Ragnar Hanås berättar att arbetet med anpassning av HbA1c‐värden till
internationell praxis fortgår. Nästa år kommer en dubbelrapportering av
värdena att påbörjas. Ett nytt konsensusmöte är också på gång.
- Annelie Carlsson meddelar att man inom BDD‐gruppen lämnat in en
etikansökan för att få fortsätta inkludera i studien. Man har även kontakt med
Andrew Hattersley kring möjligheten att komplettera med ett Modyprotokoll.
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