
Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes 
 
Verksamhetsberättelse för år 2009 
 
Styrelse 
Ordförande: Jan Gustafsson 
Sekreterare: Björn Rathsman 
Kassör: Annelie Carlsson 
Ledamöter: Svante Norgren, Anna Olivecrona, Frida Sundberg och Karin Åkesson 
 
Sektionsmöten 
Årsmöte 24/4 2009 Sektionens årsmöte hölls i samband med barnveckan i Uppsala. Mötet 
som var välbesökt innefattade förutom årsmötesförhandlingar föreläsningar om akut 
endokrinologi, IGF-1-behandling, diabetes på jourtid, det nya vårdprogrammet för barn- och 
ungdomsdiabetes, kontinuerlig glukosmätning och diabetesnefropati.  
 
  
Vid årsmötesförhandlingarna förrättades val till styrelse och arbetsgrupper enligt följande: 
 
Post  Namn  Valår Mandatperiod 
 
Ordförande  Jan Gustafsson 2009 omval           1 år 
Sekreterare  Björn Rathsman  2009 nyval           3 år 
Kassör  Annelie Carlsson 2009 omval           3 år 
Ledamot  Anna Olivecrona 2007           3 år 
Ledamot  Frida Sundberg 2008           3 år 
Ledamot  Svante Norgren 2009 omval           3 år 
Ledamot  Karin Åkesson 2009 nyval            3 år 
 
Avgående sekreterare Stefan Särnblad och kassör Lars Skogsberg tackades för förtjänstfulla 
insatser. 
 

• Ansvariga för sektionens arbetsgrupper är efter årsmötets val: 
 

Arbetsgrupp Namn           Valår            Mandatperiod 
 
Diabetesregistret Ulf Samuelsson          2007                     3 år 
   
GH-registret  
Registerhållare Kerstin Albertsson-Wikland       2008                     3 år 
 
Sammkallande i 
Styrgruppen  Jovanna Dahlgren          2008                         3 år 
 
GH regionsråd Berit Kriström          2009 omval              3 år 
 



Nationell barnendokrin- 
forskning  Svante Norgren          2008                         3 år 
 
 
Till valberedning omvaldes Jan Åman, Gun Forsander och Klas Ekström för ett år. Jan Åman 
valdes till sammankallande i valberedningen. 

 
Till revisor valdes Ingmar Zachrisson och till ställföreträdande revisor Eva Örtquist för ett år. 
 
Höstmöte 16/10 2009 Sektionens höstmöte hölls i Linköping. Förmiddagen ägnades åt 
presentationer rörande behandling av långvuxenhet, Turners syndrom och 
pubertetsinduktion. Dessutom diskuterades utbildningsfrågor.  Dessa handläggs inom 
sektionen av Lars Sävendahl och Jovanna Dahlgren. Efter föreningsangelägenheter följde 
eftermiddagsprogrammet vilket utgjordes av Diabetessymposiet Sweden-Seattle-
Scandinavia som hölls i samband med Barndiabetesfondens 20-årsjubileum.  Många av 
sektionens medlemmar deltog även när Symposiet fortsatte den 17/10. 
 
Styrelsearbete 
Sektionens styrelse har träffats i samband med vår- och höstmötena och har dessutom haft 
protokollförda telefonmöten vid sju tillfällen under 2009.  
 
Ett extrainkallat telefonmöte hölls dessutom med delar av styrelsen samt representanter för 
svenska barndiabetologi den 27/6 med anledning av rapporten om ökad cancerrisk vid 
behandling med glargine insulin. Gruppen ansåg inte att det på basis av studierna fanns 
anledning att rekommendera byte till andra preparat, men kunskapsutvecklingen på 
området måste följas.  
 
Styrelsen tog under hösten beslut att rekommendera prioriterad vaccination mot 
svininfluensa av barn med diabetes. 
 
Styrelsen har under året beslutat ställa sig bakom ansökningar rörande arrangemang av 
ISPAD 2013 samt  ESPE 2015 i Göteborg. 
 
Styrelsen har under året givit synpunkter på skrivelse från Svenska Psykiatriska Föreningen 
rörande ”Kliniska riktlinjer för att förebygga, screena och behandla metabol risk för patienter 
med psykisk störning”. 
 
Arbetsgrupper 
 
NDR barn (Swediabkids) Rapport för 2008 presenterades i samband med höstmötet av 
registerhållare Ulf Samuelsson. Samarbetet med vuxenregistret fungerar mycket bra. 
Incidensdelen i registret är nu klar. Flera forskningsprojekt baserade på registerdata pågår. 
Jan Gustafsson och Ulf Samuelssson har vid två tillfällen under 2009 träffat företrädare för 
Svensk förening för Diabetologi (SFD) i SFD:s lokaler vid Nordiska Hälsovårdshögskolan i 
Göteborg. Diskussioner rörande export av registerfunktionen till andra länder pågår.  
  



Den nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar Gruppen leds av Berit Kriström. Den har 
representanter från universitetskliniker och centrallasarett i de olika sjukvårdsregionerna 
och har under 2009 träffats vid två tillfällen i Stockholm och fortsatt arbetet med frågor 
rörande diagnostik och behandling av tillväxtrubbningar.  
 
Nationella tillväxthormonregistret Styrgruppen för det nationella tillväxthormonregistret 
har under 2009 träffats i anslutning till mötena med den nationella rådsgruppen för 
tillväxtstörningar. En uppdatering av registret har pågått under året.  
 
Nationell barnendokrinologisk forskning Den nationella studien BDD (Bättre Diabetes 
Diagnos) som drivs via gruppen har nu mer än 3000 patienter inkluderade. Under 2009 har 
gruppen haft tolv telefonmöten och två internat. Studien har hittills resulterat i en 
accepterad publikation och två artiklar färdiga att sändas in till vetenskaplig tidskrift. 
  
Nationella diabetes teamet I det Nationella Diabetesteamet (NDT) ingår förutom 
Barnläkarföreningens Sektion  för Endokrinologi och Diabetes också Svenska 
Diabetesförbundet, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, Svensk Förening för 
Diabetologi, samt Dietisternas Riksförbund. Under året har NDT haft ett möte. Anna 
Olivecrona är sektionens representant. NDT hade en viktig roll i anordnandet av  Diabetes 
Forum som hölls i Uppsala i maj 2009. Vid detta medverkade bl.a. Stefan Särnblad, Gun 
Forsander, Ragnar Hanås, Johnny Ludvigsson, Sture Sjöblad och Ulf Samuelsson med 
presentationer. Man diskuterade bl.a. implementeringen av det nya Nationella 
vårdprogrammet för diabetes hos barn och ungdomar 
 
Svensk förening för diabetologi (SFD) Annelie Carlsson är sektionens representant i SFD.  
 
Möten med BLF:s styrelse I samband med Barnveckan i Uppsala i april och Riksstämman i 
Stockholm i november 2009 ägde möten med BLF:s styrelse och företrädare för sektionen 
rum.  
 
Ekonomi  Sektionens ekonomi är god och grundas på en medlemsavgift motsvarande 100 
kronor/år. Liksom tidigare tillåts industristöd baserat på LIF-avtal för finansiering av lokaler 
vid sektionens möten.  
 
 
Uppsala 2010-03-20 
 
 
För Barnläkarföreningens sektion för Endokrinologi och Diabetes 
 
 
 
Jan Gustafsson 
ordförande 
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