Bilaga 1: Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse för BLFs delförening för endokrinologi och diabetes
2015-2016
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Anna Olivecrona ordförande
Klas Ekström sekreterare
Bengt Lindberg kassör
Ola Nilsson ledamot
Frida Sundberg ledamot
Anna Nordenström ledamot
Karin Åkesson ledamot
Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft fyra styrelsemöten och fem telefonmöten.
Vårmöte med årsmöte 20150508
Till delföreningens vårmöte i maj 2015 var barndiabetessjuksköterskorna inbjudna och mötet var
välbesökt. Resultat från Swediabkids presenterades och registerhållare Ulf Samuelsson
avtackades och Karin Åkesson tillträdde.
Höstmöte 20151113
Temat på förmiddagen var Genetik och endokrinologi och på eftermiddagen BDD 10 år och
programmets fina innehåll lockade drygt 50 deltagare.
Nationella tillväxthormonregistret
Jovanna Dahlgren är registerhållare och registret har gått över till en webbaserad version som
kommer att presenteras av Jovanna på årsmötet 2016, se rapport.
Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar
Peter Bang är sammankallande i rådsgruppen som har haft flera möten under året, se särskild
rapport.
PM
Inom endokrinologin har pm uppdaterats för CAH av Anna Nordenström och nya pm inom
tyreoidea är under utarbetande av Johan Svensson.
Hot Topics
2016 arrangerats i samarbete med delföreningen och Novo Nordisk. Årets föredrag gavs av
internationella auktoriteter inom rakit (Wolfgang Högler), Glucocorticoid resistens (Charmandari)
och congenital hypopituitarism (Dattani). Programkommitté har varit Anna Nordenström, Maria
Halldin och Johan Svensson.
BES
I samband med årets BES möte i mars beslöts om att planera ett gemensamt program vid
delföreningens höstmöte i nov 2016.
SFD
Annelie Carlsson har varit delföreningens representant i SFD under verksamhetsåret.
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Nationella Diabetesteamet (NDT)
NDT är ett samarbetsforum mellan företrädare för professionen (SFD, SFSD, DR, BLFs
delförening) och Diabetesförbundet. Gun Forsander har varit representant i NDT till mars 2016 då
hon lämnade över till Anna Olivecrona.

Nationella Programrådet för Diabetes (NPD)
NPD är ett samarbetsforum mellan en expertgrupp inom diabetologi och SKL. Gun Forsander har
varit representant i NPD till mars 2016 då hon lämnade över till Anna Olivecrona.
Rapport från Swediabkids
Styrgruppen har under året bestått av Elisabeth Eriksson (Representant for Diabetesförbundets
föräldraråd), Anna-Lena Fureman, Lena Hanberger, Auste Pundziute- Lyckå, Ulf Samuelsson,
Stefan Särnblad, Eva Örtqvist och Karin Åkesson (Registerhållare). En för oss välkommen
förbättring av registret är möjligheten att registrera kolhydraträkning och CGM/FGM och att
njursidan förenklats, se rapport.
Nya nationella riktlinjer i barndiabetes
Huvudfokus under året för delföreningens medlemmar inom diabetologi har varit arbetet med att
skapa nya nationella riktlinjer i barndiabetes utgående från ISPAD guidelines. Arbetet har initierats
från styrelsen och många av delföreningens diabetologer har varit engagerade i detta digra arbete.
Vi tackar speciellt Stefan Särnblad och Ragnar Hanås som åtagit sig att vara redaktörer.
Riktlinjerna beräknas kunna antas vid höstmötet i nov 2016.
Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor har bestått av Frida Sundberg (smk), AnnaKarin Albin, Jovanna Dahlgren och Klas Ekström. Under året har flera medlemmar påbörjat
utbildning på sekundär och tertiär nivå. Under barnveckan har vi påbörjat en ”utbildningssnurra”
som är tänkt att innehålla fyra tema som återkommer vart 4:e år. Syftet är att säkerställa
grundutbildning inom endokrinologi och akut diabetes för blivande specialister och repetition för
övriga intresserade. Under året har även målbeskrivningen för ST uppdaterats. Ett arbete har
också påbörjats för att i samarbete med läkemedelsindustrin skapa bättre förutsättningar
för endokrinologisk fortbildning.
Möten med BLF styrelse
Ola Nilsson ingår i BLF styrelse. Under hösten 2015 har både Ola Nilsson och Anna Olivecrona
deltagit vid höstmöte med BLFs styrelse. Där diskuterades bl.a. Barnveckan, utbildningsfrågor,
grenspecialisering, åldersbestämning av barn, skakvåld och ett flertal andra frågor.

För styrelsen, Stockholm, 20160512
Anna Olivecrona, ordförande
Klas Ekström, sekreterare
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