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Sektionsmöten
Årsmöte 27/4 2007: Sektionens årsmöte hölls i samband med barnveckan i Linköping.
Förutom årsmötesförhandlingar innefattade förmiddagsprogrammet vidareutbildning
rörande svårbehandlad fetma hos tonåringar. Denna del av programmet arrangerades i
samarbete med Barnläkarföreningens arbetsgrupp för barnfetma.
Eftermiddagsprogrammet utgjordes av den första delen av Swedish-Seattle konferensen –
”Etiology of diabetes” arrangerad av Johnny Ludvigsson. Konferensen hölls på länsmuseet i
Linköping.
Vid årsmötesförhandlingarna informerades ledamöterna av Bengt Lindblad om det fortsatta
arbetet med sammanslagningen av Swediabkids och NDR. GH-regionsrådet rapporterade om
pågående studier och en omfattande rapport från det Nationella Tillväxthormonregistret
presenterades av Kerstin Albertsson Wikland, Ulf Westgren, Johan Svensson och Lars
Hagenäs. Registrets framtida utformning diskuterades.
Tre omval och två nyval till styrelsen förrättades. Stefan Särnblad valdes till sekreterare för
en period av 2 år. Lars Skogsberg omvaldes som kasssör för en period av 2 år. Anna
Olivercrona valdes in som styrelseledamot för en period av 3 år. Jovanna Dahlgren och
Svante Norgren omvaldes som styrelseledamöter för vardera 2 år. Den avgående
sekreteraren, Birgit Borgström, avtackades för förtjänstfulla insatser. Bengt Lindblad
omvaldes som registerhållare för diabetesregistret för ytterligare 1 år och Ulf Samuelsson
och Auste Lyckå valdes in i ledningen för registret på vardera 3 år.
Höstmöte 31/10-1/11: Sektionens höstmöte hölls i Stockholm 31/10-1/11. Den första dagen
arrangerades i samarbete med Novo Nordisk och ägnades åt ett symposium rörande barnoch ungdomsdiabetes med presentationer bl.a. om virus och diabetes, ketoacidos och
HbA1C-mätningar. Bengt Lindblad presenterade aktuella data ur Swediabkids.
Höstmötets andra dag ägnades åt föreningsangelägenheter samt ett program med
presentation av data från det Nationella tillväxthormonregistret, diagnostik och behandling
av tyreotoxikos, tillväxt och pubertet vid ätstörningar, testosteronsubstitution samt
konsekvenser av att vara född SGA.
Styrelsemöten
Sektionsstyrelsen har träffats i samband med vår- och höstmötena och har dessutom haft
protokollförda telefonmöten vid 10 tillfällen:

Arbetsgrupper
1. Diabetesregistret, Swediabkids. En rapport rörande 2006 har färdigställts och
presenterades i samband med höstmötet av registerhållare Bengt Lindblad. Bengt
Lindblad och den blivande registerhållaren Ulf Samuelsson har tillsammans med
styrgruppen för Swediabkids under året fortsatt arbetet rörande samgåendet mellan
Swediabkids och NDR med start för den gemensamma webbaserade registreringen den 1
januari 2008.
2. Nationella tillväxthormonregistret. Under året har en arbetsgrupp, bestående av
Kerstin Albertsson-Wikland, Lars Hagenäs, Torsten Tuvemo, Berit Kriström, Ulf Westgren och
Johan Svensson arbetat vidare med frågan om registrets framtida utformning.
3. Den nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar Gruppen leds av Berit Kriström har
bevakat frågor rörande diagnostik och behandling av tillväxtrubbningar. ..
4. Nationell barnendokrinologisk forskning. Via denna grupp styrs den nationella studien
BDD (Bättre Diabetes Diagnos). BDD har nu nästan 2000 patienter inkluderade. Under 2007
har man inom studien haft telefonmöten varannan vecka samt möten i Linköing och i
Stockholm. Ett första manuskript med resultat från studien är i stort sett färdigt att skickas in
till en vetenskaplig tidskrift. Planering för att rekrytera friska åldersmatchade kontroller till
de nyinjuknade barnen pågår.
Möten med det Nationella diabetes teamet
”Diabetes Sweden” kallas återigen ”Nationella diabetes teamet”. Fyra möten har ägt rum
året, med Stefan Särnblad som sektionens representant. Teamet har bland annat arbetat
med att förbereda och sprida information om Världsdiabetes dagen 07-11-14, där temat i år
var diabetes i skolan. En presskonferens hölls 07-11-14 i regi av det teamet med anledning
av Världsdiabetes dagen. Förberedelser har påbörjats inför Diabetes Forum 2009
Möten med BLF:s styrelse I samband med Riksstämman i Stockholm 2007-11-30 ägde ett
möte med BLF:s styrelse rum. Sektionen representerades av Jan Gustafsson.
Ekonomi Ekonomin grundas på en medlemsavgift motsvarande 100 kronor/år. P.g.a.
sektionens begränsade resurser har tidigare tagits beslut att tillåta industristöd baserat på
LIF-avtal för finansiering av lokaler vid sektionens möten. Under 2007 har en övergång till
central debitering av årsavgifterna via Läkarförbundet skett. Sektionens ekonomi är för
närvarande stabil.
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