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1. Två nationella möten har hållits under verksamhetsåret 2004.
Årsmöte 26/3; Tema: Diagnostik o behandling av tillväxthormonbrist. BDD-studien.
Föreningsmöte 8/10; Tema: SWEDIABKIDS och GH-registret, planerade riksstämmesessioner.
2. Sju protokollförda styrelsemöten varav 6/7 per telefon: 26/4, 24/5, 16/8, 13/9, 7/10,16/11, 13/12.
3. Sektionen har representerats vid SFD´s vår- och höstmöte.
4. Höstmötet arrangerades i anslutning till Barndiabetesfondens 15-årsjubileum i Linköping där det
vetenskapliga programmet behandlade etiologi, prevention, tidig intervention, behandling.
5. På läkarstämman 24-26/11 hölls:
a) barndiabetessymposium med Ingmar Zachrisson som moderator.
b) överviktssymposium med Claude Marcus som moderator.
c) tillväxtsymposium med Lars Gelander som moderator.
6. Genom ekonomiskt stöd från Sv Diabetesstiftelsen kunde i samband med läkarstämman en
högtidsföreläsning hållas där prof Andrew Hattersley inbjudits att föreläsa om genetiska markörer vid
diabetes med särskild hänsyn till neonatal diabetes och Mody.
7. I samregi med SFD hölls ett pumpsymposium 24/11 där Nationella Riktlinjer för
Insulinpumpbehandling för barn, tonåringar och vuxna föreslogs. Detta ligger på hemsidan samt
under www.sdn.nu.
8. Ett ”Nationellt Diabetesteam” bildades vid möte 16/12 där resp ordförande från SFD (Ulf
Adamsson), SFSD (Margareta Nilsson), Sv Diabetesförbundet (Stefan Leufstedt) och BLF´s Sektion för
Endokrinologi och Diabetes (Gun Forsander) träffades. Beslutades att detta forum ska finnas för två
möten per år för samråd kring nationellt viktiga frågor inom diabetesvården. Beslutades vidare att
dietist föreningens ordförande ska inbjudas att deltaga.
9. Regelverk för SWEDIABKIDS antogs vid föreningsstämman 8/10, ligger på hemsidan. Allt fler
ansluter sig till det prospektiva kvalitetesregistret. Incidensregistret är fullständigt. Samarbetet med
NDR har utökats och data börjar samordnas. Det är inom SFD beslutat att NDR kommer offentliggöra
resultatdata från medicinklinikernas utfall avseende HbA1c m.m. under hösten 2005. Inom
barnsektionen måste vi ta ställning till denna fråga med en första diskussion på årsmötet i mars.
Vuxensidan har också presenterat riktlinjer för målvärden i diabetesvården inför 2005 vilket också
aktualiserar behov av en motsvarande debatt på barnsidan.
10. Arbetet på att ta fram ett nytt Vårdprogram för barn- och ungdomsdiabetes har påbörjats genom
kontakt med Socialstyrelsen och Studentlitteratur. Tidigare utgåvor 1982, 1987,1996.
11. På initiativ från BES under hösten 2004 har respektive styrelse från sektionen och BES träffats
28/1-05 för diskussion inför framtida samarbete. För- och nackdelar med ett samgående, dvs
införlivande av BES i sektionen som ett utbildningsutskott med ansvar för såväl endokrinologi som
diabetes diskuterades. För närvarande ansågs från BES´sida fortsatt två organisationer önskvärda
men med representant från resp. styrelse i den andra styrelsen.
12. SFD´s höstmöte 20-21/10 -05 i Göteborg har tilldelats ämnesområdet barn- och
ungdomsdiabetes. Tema ”Från embryo till vuxenlivet- ur diabetologins synvinkel”.Ytterligare
information följer.
13. Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar har utarbetat ett dokument avseende ”Riktlinjer för
utredning och behandling av STH-brist hos barn”. Lagd på hemsidan. Den nationella KB10-studien är
avslutad och resultat presenteras under 2005.
14. Arbetsgruppen för Nationella tillväxthormonregistret presenterade data vid höstmötet i
Linköping. Täckningsgraden är cirka 90% men stora variationer mellan olika län föreligger. Fortsatt
arbete och rapport till sektionen avseende registrets funktion, styrning, svagheter och styrkor väntas.
Regelverk bör upprättas och målet bör vara att bli ett av Socialstyrelsen stöttat register.
15.Arbetsgruppen för nationell barnendokrinologisk forskning har under året arbetat med BDDstudien samt planerat för nationell studie avseende patienter behandlade för craniopharyngeom.
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