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Verksamhetsberättelse för år 2005 
BLF´s sektion för Endokrinologi och Diabetes 
Styrelse: Gun Forsander ordf, Birgit Borgström sekr, Lars Skogsberg kassör,  
Ledamöter Karin Larsson, Stefan Särnblad, Jovanna Dahlgren, Svante Norgren 

Följande möten har i sektionens regi ordnats under 2005

17/3 Diabetesdag ”Unga forskare”: Presentationer av Anna Möllsten, Jeanette 
Wahlberg, Torun Torbjörnsdotter, Klas Ekström, Else Johansson, Helena 
Elding Larsson, Anneli Carlsson, Stefan Särnblad, Peter Adolfsson.  

: 

18/3  Vårmöte med årsmöte; Tema: Utbildnings-och 
nyrekryteringsfrågor,craniopharyngeom, tillväxtstörningar, extrem 
övervikt. 

4/9  Satellelitsymposium under ECE 2005 i Göteborg: GHD type2 -A challenge 
for the pediatric endocrinologist 

20/10 -21/10  SFD´s höstmöte “Från Embryo till Vuxen Individ- ur 
diabetologins perspektiv” 

 Fostret och diabetes, tidiga mikro- och makrovaskulära komplikationer, 
psykologiska  reaktioner på kronisk sjukdom, skolhälsovårdens ansvar och 
begränsningar, metabola  syndromet, aktuella diabetesregister i Sverige, 
samarbetsformer. 

11/11  Höstmöte. Tema: Hypothyreos, hyperthyreos (Stefan Särnblad), 
hypoglykemi (Svante Norgren), NDR, Swediabkids, BDD, GH-registret. 

30/11  Satellitsymposium under Läkarstämman: Kontinerlig glukosmätning. 
Förslag till Nationella riktlinjer för barn och vuxna är publicerade 2005-
12-05 på http://www.diabetolognytt.com/update/index.html och 
kommer fastslås efter remisstidens utgång. Sedan tidigare (2004-11-24) 
finns Nationella riktlinjer för insulinpumpanvändning utlagt på vår 
hemsida. 

1/12    Högtidsföreläsning: Olga Kordonouri, Berlin: Past, Present, Future in 
Pediatric Diabetes Care 

Styrelsemöten: Protokollförda möten 12/1, 14/2, 8/3, 18/3, 4/4, 2/5, 8/6, 
22/8, 5/9, 26/9, 1/11, 11/11, 5/12. Alla möten skedde per telefon utom 
de i samband med sektionens större möten. 

Nationellt Team: Ordförandegruppen inom SFD, Sv Dietistförbundet, SFSD och vår 
sektion har fortsatt träffa ordf för Sv Diabetesförbundet för att diskutera 
gemensamma frågor. Under 2005 har två möten hållits, 2005-04-14 och 2005-09-30. 

BDD: Denna nationella studie (Bättre Diabetes Diagnos) som i sektionens 
namn startade 2005-05-01 leds av en bred styrgrupp. Nästan samtliga 



barndiabeteskliniker deltar i studien.   
Ett regelverk för datautnyttjande har utarbetats och kommer fastslås i jan 2006. 

Vårdprogram och riktlinjer:

Under året har arbete initierats och delvis slutförts avseende riktlinjer för utredning 
och behandling av vissa endokrinologiska sjukdomstillstånd, ex hypothyreos, 
hyperthyreos, hypoglykemi. Dessa riktlinjer kommer läggas ut på hemsidan. Avsikten 
är att ha lättillgänglig information för klinikern. Dessa riktlinjer bör sedan uppdateras 
årligen och synpunkter på innehållet kan skickas till redaktören. 

  

Register

 Registerhållare för det nationella GH-registret (Ulf Westgren) har 
presenterat data på vårmötet och efterlyst intresse från yngre kollegor 
att delta i registerarbetet. 

: Swediabkids har under hösten 2005 genom sin registerhållare (Bengt 
Lindblad) och styrgrupp haft möten med representanter för NDR 
(Nationella Diabetes Registret) för att utarbeta former för fortsatt 
samarbete. Årsrapport för Swediabkids finns publicerat i DiabetologNytt 
2005, Årgång 18, Nr 4. 

Ekonomi:

För styrelsen Gun Forsander ordf Birgit Borgström sekr 

  Vår ekonomi som grundar sig på ett 80-tal medlemmars inbetalning av 
årsavgift på 100 kronor är stabil men otillräcklig för att finansiera lokaler 
i samband med vår- och höstmöte etc. Vi har därför efter samråd med 
BLF´s styrelse och efter diskussion med sektionsmedlemmar beslutat att 
tillåta oss industristöd i enlighet med LIF-avtal för viss del av vår 
verksamhet. 

 
  




