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Sektionsmöten
Årsmöte 18/4 2008: Sektionens årsmöte hölls i samband med barnveckan i Örebro. Förutom
årsmötesförhandlingar innefattade förmiddagsprogrammet ett minisymposium om hormondoping.
Under eftermiddagsprogrammet som handlade om diabetes rapporterades bl.a. om ö‐
cellsautoimmunitet under graviditet och HbA1C‐standarder.
Vid årsmötesförhandlingarna förrättades val till styrelse och arbetsgrupper enligt följande:
Post
Styrelseledamot

Namn
Frida Sundberg

Valår
2008 nyval

Mandatperiod
3 år

Arbetsgrupp
GH‐registret
Registerhållare
Sammkallande iStyrgruppen
Nationell barnendokrinforskning
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Kerstin Albertsson‐Wikland
Jovanna Dahlgren
Svante Norgren
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2008 nyva
2008 nyval
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Som ledamöter i valberedningen omvaldes Jan Åman och Gun Forsander medan Klas Ekström valdes
in som ny ledamot. Jan Åman utsågs till sammankallande i valberedningen.
Bengt Lindblad avtackades för sitt mångåriga engagerade arbete med det svenska
barndiabetesregistret, NDRbarn (Swediabkids).
För att sektionen ska kunna bli en delförening inom BLF beslutade årsmötet att godkänna ett förslag
från styrelsen om ett tillägg till sektionens benämning med ”en delförening inom svenska
barnläkarföreningen” samt ett förtydligande av att sektionens specialområde är barnendokrinologi
och diabetes.
Höstmöte 24/10 2008: Sektionens höstmöte hölls i Stockholm den 24/10 2008. Förmiddagen
ägnades åt ett diabetesprogram innefattande genomgång av ketoacidoskapitlet i det nya
vårdprogrammet av Ragnar Hanås och rapporter från NDR/Swediabkids av Ulf Samuelsson samt från
BDD av Annelie Carlssson.

Efter föreningsangelägenheter följde eftermiddagsprogrammet, vilket ägnades åt pågående
uppdateringar vårdprogram inom barnendokrinologin. Uppdatering pågår för vårdprogrammen
rörande STH‐behandling, förvärvad hypotyreos, hypertyreos, CAH och hypoglykemi.

Styrelsemöten
Sektionens styrelse har träffats i samband med vår‐ och höstmötena och har dessutom haft
protokollförda telefonmöten vid 9 tillfällen:

Arbetsgrupper
NDR barn (Swediabkids). En rapport rörande 2007 har färdigställts och presenterades i samband med
höstmötet av registerhållare Ulf Samuelsson. Den gemensamma webbaserade registreringen för NDR
och NDR barn (Swediabkids) startade den 1 januari 2008. Under året har ett antal möten mellan
företrädare för sektionen (Jan Gustafsson, Svante Norgren, Jovanna Dahlgren, Bengt Lindblad och Ulf
Samuelsson) och Svensk förening för Diabetologi (SFD) ägt rum i SFD:s lokaler vid Nordiska
Hälsovårdshögskolan i Göteborg.
Den nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar Gruppen leds av Berit Kriström och har under året
träffats vid ett tillfälle i Stockholm och fortsatt arbetet med bevakning av frågor rörande diagnostik
och behandling av tillväxtrubbningar.
Nationella tillväxthormonregistret. I samband med årsmötet valdes Kerstin Wikland till
registerhållare och Jovanna Dahlgren till sammankallande i styrgruppen. Styrgruppen som f.ö. består
av Ulf Westgren, Svante Norgren och Jan Gustafsson har under året träffats i anslutning till mötet
med den nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar i Stockholm.
Nationell barnendokrinologisk forskning. I samband med årsmötet valdes Svante Norgren till
sammankallande i denna grupp. Den nationella studien BDD (Bättre Diabetes Diagnos) drivs via
gruppen. BDD har nu 2500 patienter inkluderade. Under 2009 har man inom studien haft
telefonmöten 1 ggr/månad och dessutom ett internat den 3‐4 febr. i Båstad samt ett möte i Lund i
september. Studien har hittills resulterat i 1 publikation som är inskickad till Diabetes Care. Ahmed
Delli har gjort ett examensarbete om migration och diabetes. Ahmed hade också en poster om detta
på läkarstämman och fick pris för denna
Nationella diabetes teamet Under året har det Nationella diabetes teamet haft sex möten med
Stefan Särnblad som sektionens representant. Teamet har bland annat arbetat med att förbereda
och sprida information om Världsdiabetesdagen den 14 november, där temat var skolsituationen för
barn med diabetes. Inför detta genomfördes en nationell enkätstudie där 42 av landets 45
barndiabetesmottagningar deltog. Studien visade att det finns stora brister i skolans stöd till barn
med diabetes, vilket uppmärksammades i media i samband med Världsdiabetesdagen. Förberedelser
har under året pågått för Diabetes Forum i Uppsala i maj 2009.

Möten med BLF:s styrelse
I samband med Barnveckan i Örebro i april och Riksstämman i Göteborg i november 2008 ägde
möten med BLF:s styrelse rum. Sektionen representerades vid dessa möten av Svante Norgren.

Ekonomi
Ekonomin grundas liksom tidigare på en medlemsavgift motsvarande 100 kronor/år. P.g.a.
sektionens begränsade resurser har det tidigare tagits beslut att tillåta industristöd baserat på LIF‐
avtal för finansiering av lokaler vid sektionens möten.
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