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Sektionsmöten 
23 mars 2006 - I samarbete med Novo Nordisk anordnade sektionen en utbildningsdag i 
Stockholm i barn- och ungdomsdiabetologi med temat ”Hur kan modern teknologi användas 
optimalt inom barndiabetesvården?” 
 
24 mars 2006 - Sektionens vårmöte hölls på Läkaresällskapet. Programmet innefattade 
årsmötesförhandlingar samt ett vidareutbildningsprogram rörande bl.a. CAH, 
blodfettrubbningar och diabetesassocierade sjukdomar.  
Vid årsmötesförhandlingarna valdes Jan Gustafsson till ny ordförande i sektionen och 
Annelie Carlsson till ny ledamot. Stefan Särnblad omvaldes som ledamot för en ny 
mandatperiod..  
 
27 oktober 2006 - Vid sektionens höstmöte som hölls i Stockholm omfattade förmiddagens 
program föredrag om bentäthet och hormonell reglering av tillväxt samt 
föreningsangelägenheter. På eftermiddagen behandlades utbildningsfrågor, 
Swediabkids/NDR samt insulinpumpbehandling.  
 
Styrelsemöten 
Sektionsstyrelsen har träffats i samband med vår- och höstmötena och har dessutom haft 
protokollförda telefonmöten vid elva tillfällen: 060109, 060130, 060220, 060403, 060509, 
060607, 060904, 060925, 061016, 061120 och 061218. 
  
Arbetsgrupper 
1. Diabetesregistret, Swediabkids. Registerhållare Bengt Lindblad och styrgruppen för 
Swediabkids har under året arbetat intensivt med det kommande samgåendet mellan 
Swediabkids och NDR. En rapport om Swediabkids verksamhet presenterades i 
Diabetolognytt no. 2-3, 2006. 
 
2. Nationella tillväxthormonregistret. Under året har en arbetsgrupp, bestående av  
Torsten Tuvemo, Berit Kriström, Ulf Westgren och Johan Svensson, som tillsattes vid 
vårmötet arbetat med frågan om registrets framtida utformning.  
 
3. Den nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar fick i samband med vårmötet en ny 
ordförande, Berit Kriström. 
 



4. Nationell barnendokrinologisk forskning. Via denna arbetsgrupp drivs den nationella 
studien BDD (Bättre Diabetes Diagnos) som startades i sektionens namn 2005. BDD har en 
egen styrgrupp och i stort sett alla svenska barnkliniker deltar nu i studien. 
 
Möten med Nationella diabetesteamet:  
Två möten har under året ägt rum med det Nationella Diabetesteamet: Jan Gustafsson och 
Stefan Särnblad deltog 2006-06-01 och Stefan Särnblad 2006-11-07 i möten där 
gemensamma frågor diskuterades. Namnbyte kommer att ske till Diabetes Sweden.  
 
Pumpgrupp 
Sektionen har utsett en grupp för att närmare studera användningen av insulinpumpar hos 
barn och ungdomar. Målsättningen är att komma med klarare riktlinjer i denna fråga 
 
Vårdprogram  Arbetet med nya vårdprogram har fortsatt under året och ett förslag rörande 
handläggning av tyreotoxikos har lagts ut på sektionens hemsida.  
 
Utbildningsfrågor 
En svensk reviderad version av ESPE Training Syllabus, ETAC-dokumentet, antogs på 
vårmötet.  
En målbeskrivning för utbildning på länssjukhus nivå utarbetades under året och 
presenterades och godkändes på höstmötet.  
Målbeskrivningar för ST-utbildningar i barnendokrinologi och barndiabetologi har utarbetats 
av sektionen och presenterades för BLF-styrelsen isamband med Riksstämman i Göteborg 
2006-11-30. 
 
Möten med BLF:s styrelse Vid barnveckan i Hälsingborg 2006-04-04 (sektionen 
representerades av S. Norgren) och i samband med Riksstämman i Göteborg 2006-11-30  
(sektionen representerades av J. Gustafsson) har möten med BLF:s styrelse ägt rum. 
 
Ekonomi  Ekonomin grundas på en medlemsavgift motsvarande 100 kronor/år. P.g.a. 
sektionens begränsade ekonomi har tidigare tagits beslut att tillåta industristöd baserat på 
LIF-avtal för finansiering av lokaler vid sektionens möten. Under 2007 kommer övergång till 
central debitering av årsavgifterna via Läkarförbundet att ske. Sektionens ekonomi är för 
närvarande stabil. 
 
 
 
För barnendokrin-/diabetes sektionen 
 
Jan Gustafsson 
ordförande 
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