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Namnbyte till SFPED 

I samband med höstmötet 2019 så beslutades att BLFs delförening för endokrinologi och diabetes 
skulle byta namn till Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes, SFPED. 

Styrelsemöten 

Under 2019 har styrelsen haft ett frukostmöte i Stockholm den 25 januari, en arbetsdag i 
Stockholm den 16 september och 8 telefonmöten. 

Barnveckan 2019 i Örebro 

På Barnveckan i Örebro fortsatte vi vårt fastlagda fortbildningsprogram enligt vår utbildningscykel. 
Ämnet denna gång var ”Hypoglykemi på akuten, endokrina och metabola sjukdomar som ej får 
missas” med Maria Lodefalk och Thomas Lundqvist samt ”Akut metabol sjukdom” med Thomas 
Lundqvist. Barnkliniken i Örebro stod för workshops om diabetesteknik, pumpar och kontinuerlig 
glukosmätning. 

Vårmöte med årsmöte i Stockholm 10 maj 2019 

Vårmötet innehöll förutom årsmötet följande ämnen: 
Endokrinprogram, Moderator- Ola Nilsson 
Rådsgruppen för tillväxtstörningar, statusrapport nya riktlinjer,  Peter Bang  
Könsdysfori – Aktuellt läge i Sverige, Maria Halldin  
Investigations of Hypercalcemia in Children, Rajesh Thakker, May Professor of Medicine at the 
University of Oxford  
Investigations of Hypercalcemia in Children Continuation , Professor Rajesh Thakker  
Diabetesprogram: Aktuell diabetesforskning Moderator – Karin Åkesson  
Time in Range studien, Jonathan Pettersson och Stefan Särnblad  
Är insulinbehandling med pump eller penna bäst för den metabola kontrollen vid typ 1 diabetes? 
Anna-Lena Fureman  
Celiaki och diabetes, Annelie Carlsson  
Mortalitet vid typ 1 diabetes, John Samuelsson 
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Höstmöte 15 nov 2019 i Stockholm 

Höstmötet 2019 innehöll följande punkter: 
Långtidsrisker vid GH behandling, Anders Tidblad  
Rådsgruppen för tillväxtstörningar, uppdatering, Peter Bang, Lars Hagenäs  
Crysvita – NT-rådets rekommendation och plan för ordnat införande. Ricard Nergårdh  
Crysvita behandling av patienter med XLH – Våra erfarenheter så långt. Sigrun Hallgrimsdottir  
Akondroplasi – Uppdatering av handläggning, utredning och uppföljning, Lars Hagenäs  
Förskrivning av hydrokortison – Anna Nordenström  
Diabetesdiagnostik – Nu : BDD - Annelie Carlsson  
Diabetesdiagnostik – I framtiden: Sesamstudien - Olle Korsgren  
SWEDIABKIDS: Världens bästa barndiabetesvård! Karin Åkesson  
Försäkringskassan – Förenklade vårdbidragsintyg Frida och Anna  

Nationella tillväxthormonregistret  

Jovanna Dahlgren är registerhållare. Separat rapport från nationella tillväxthormonregistret sker 
under höstmötet. 

Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar  

Peter Bang är sammankallande i rådsgruppen för tillväxtstörningar. Arbete har fortsatt under 2019 
med att ta fram nationella riktlinjer för utredning och behandling av tillväxtstörningar. De nya 
riktlinjerna beräknas kunna bli klara under 2020. 

PM 

Styrelsen har arbetat med uppdraget gällande kunskapsstyrning och har under 2019 beslutat om 
följande process för framtagandet av PM inom BLFs delförening SFPEDs områden:  

• Styrelsen utser författare. 

• 1-2 författare, varav minst en från tertiär nivå och 1-2 granskare.  

• Alla PM ska godkännas av styrelsen innan det läggs ut.  

Könsdysfori 

Styrelsen har bevakat frågan om utredning och behandling av barn-och ungdomar med 
könsdysfori som under 2019 har haft hög aktualitet. Anna O har bl.a. medverkat i Uppdrag 
Granskning, Tranståget del 2. SFPED har ståndpunkten att försiktighetsprincipen bör gälla för 
behandling av barn med könsdysfori med läkemedel och kirurgi före 18-års ålder. Anna O och BLFs 
ordförande Per Brolin har också haft möte med representanter för GENID (grupp med Christopher 
Gillberg i spetsen) som önskade diskutera handläggning av barn med könsdysfori. Endocrine 
Societys riktlinjer är de som följs. 

Vårdbidrag diabetes  

Ett underlag har tagits fram för att kunna bifogas läkarintyg för omvårdnadsbidrag diabetes. Målet 
är att förenkla intygsskrivandet och att bidra till att bedömningarna blir mer jämlika över landet. 
Det är viktigt att som läkare fortsätta att fylla i de nödvändiga individuella uppgifter som FK 
behöver för att kunna göra sin bedömning. Vilka uppgifter detta är framgår av inledningen i 
underlaget.  

Egenvårdsplan i förskolan 

Ny egenvårdsplan för förskolan har tagits fram. Finns publicerad på föreningens hemsida. 
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Remisser, utlåtanden och nomineringar 

SFPED har under 2019 gjort nomineringar till sakkunniggrupper gällande Könsdysfori (Ricard 
Nergårdh, Maria Halldin, Hans Fors och Maria Elfving) , Osteogenesis Imperfecta (Ola Nilsson) 
samt Avancerad målstyrd utredningoch behandling av endokrina tumörer(Ricard Nergårdh). 

BES, SFPED och antal årliga möten för SFPED  
Vi har under 2019 ånyo diskuterat med BES om BES och SFPED kunde bilda gemensam förening 
men BES har avböjt. Därmed så har styrelsen kommit fram till att det bästa är att fortsätta med att 
ha två möten/år för SFPED, ett möte på våren och ett på hösten. Styrelsen har därmed inte tagit 
fram något förslag till ändring av nuvarande stadgar. 

SFD 

Frida Sundberg har varit delföreningens representant i SFD under verksamhetsåret 2019.  
SFD och SFPED har tillsammans arbetat med att ta fram Gul bok med inspiration från ADAs 
dokument "Diabetes Throughout The Lifespan". 

Transition 

SFPED (via Frida) och SFD har tillfrågat SBU gällande hur transition inom vården för unga med 

diabetes ska hanteras. SBU har därefter gjort en litteraturgenomgång.  

I flera av de systematiska översikter som identifierats drar författarna slutsatsen att strukturerad 

transitionsvård kan ha positiva effekter på bland annat glykemisk kontroll och anpassningen till 

vuxenvård. Detta behöver tydliggöras i vårdprogram och  omsättas i praktisk sjukvård i samarbete 

mellan barn- och vuxendiabetologin. SFD och SFPED har kommit fram till att: 

• Organisation och genomförande av transition mellan barn- och vuxensjukvård för 

personer med T1DM behöver beskrivas i nationella vårdprogram för diabetes. 

Regionala medicinska riktlinjer behöver tas fram för att säkerställa att 

ändamålsenliga rutiner finns i samtliga sjukvårdsregioner för denna fas i 

diabetesvårdkedjan.  

• Frågan lyfts gemensamt till Nationell arbetsgrupp diabetes (NAG) diabetes för 

vidare åtgärd.  

• Forskning på området uppmuntras för att möjliggöra ytterligare förbättringar av 

vården. 

Diabetologiskt Vårmöte 2019 

Diabetologiskt vårmöte 2019 var ett lyckat samarrangemang mellan SFD, SFSD och SFPED. Många 
besökare och ett program som av många uppfattades ha hög kvalitet. I samband med mötet 
utsågs Eva Örtqvist till hedersledamot i SFD.  

Runda bordssamtal med TLV 

Frida har deltagit vid rundabordssamtal med TLV där man diskuterar framtidsspaning inom 
diabetes och hur nya läkemedel och ny teknik inom diabetes ska implementeras. 

Nationella Diabetesteamet (NDT) 

Nationella Diabetesteamet är en politiskt obunden organisation som samlar profession och 
patientföreträdare i frågor om diabetes. NDT arbetar för att sprida information och kunskap om 
diabetes, samt verka för god vård och ökad livskvalitet hos personer med diabetes. Annelie 
Carlsson är vår representant i NDT och ersätter Anna Olivecrona i detta ordföranderåd fram till 
SFPEDS årsmöte 2021. 
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NDT är en paraplyorganisation och består av: 

• Diabetesförbundet (DF) 

• Svensk Förening för Diabetologi (SFD) 

• Barnläkarföreningen (i form av Svensk Förening för Pediatrisk Endokrinologi och Diabetes, 
SFPED)  

• Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) 

• Dietisternas Riksförbund (DR) 

NDT ordnar årligen symposium i Almedalen i samarbete med Novo Nordisk och NDT ordnar också 
årligen seminarium på Världsdiabetesdagen den 14 nov i samarbete med Dagens Medicin. Vart 4:e 
år ordnas också Diabetesforum som nästa gång är i Göteborg våren 2021. Separat rapport från 
NDT sker under höstmötet. 

Nationella arbetsgruppen för Diabetes (NAG diabetes)  

Anna Olivecrona har varit vår representant i NAG Diabetes under 2019. NAG Diabetes arbetar med 
övergripande frågor gällande jämlik och kunskapsbaserad vård för personer med diabetes. Separat 
rapport sker under höstmötet. 

Rapport från SWEDIAKIDS  

Karin Åkesson är registerhållare. Separat rapport sker under höstmötet. 

Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor  

Ola Nilsson är sammankallande. Gruppen arbetar ffa med utbildningsdokument och 
grenspecialisering på sekundär och tertiär nivå. Under 2019 erhöll Zoi Papoutsi och Erla 
Thorleifsdottir certifiering endokrinologi och diabetes på sekundär nivå. Alla barnläkare som har 
pågående grenspecialisering på sekundär eller tertiär nivå uppmanas anmäla sig till Ola Nilsson. 
Separat rapport från utbildningsgruppen sker under årsmötet. 

Delföreningsmöten med BLF styrelse 

Anna Olivecrona ingår även i BLF styrelse. Under 2019 har Anna O representerat SFPED vid 2 
delföreningsmöten med BLFs styrelse.  
 
 
 
Örebro 201112 
 
Anna Olivecrona, ordförande  
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