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Styrelsen har sedan föregående årsmöte bestått av:
Anna Olivecrona ordförande
Ola Nilsson sekreterare, vetenskaplig sekreterare
Anders Johansen, kassör
Frida Sundberg ledamot
Anna Nordenström ledamot
Anna-Lena Fureman ledamot
Helena Sjöström, ledamot

Styrelsemöten
Under 2020 har styrelsen haft 11 digitala möten via Zoom. Möten hålls en gång/månad utom i juli.

Barnveckan 2020
Barnveckan 2020 blev tyvärr inställd pga. covid-19. SFPED hade förberett ett program som vi nu
skjutit fram till Barnveckan 2021 istället med workshop diabetes med Jenny Salemyr och Minikurs
Thyroidea med Johan Svensson.

SFPEDs årliga Vårmöte ställdes in pga. covid-19 och årsmötet 2020 flyttades till höstmötet.
Höstmöte inkl. årsmöte 13 nov 2020 via Zoom.
Höstmötet 2020 innehöll följande punkter:










Nya ISPAD guidelines och uppdaterade svenska kommentarer-Stefan Särnblad, Ragnar
Hanås m.fl.
Rapport från Nationella Diabetes Teamet (NDT)- Annelie Carlsson
Rapport från Nationella Arbetsgruppen för Diabetes (NAG diabetes)-Frida Sundberg
Rapport från NDR/SWEDIABKIDS- Karin Åkesson
Årsmöte SFPED
Rapport från Nationella tillväxthormonregistret- Jovanna Dahlgren
Utvärderingar av GH-utredningar i Örebro- Maria Lodefalk
Nationella Rådsgruppen för tillväxtstörningar- Nya riktlinjer, Peter Bang
Presentation av nya PM inom endokrinologin- sen pubertet och XLH

Nationella tillväxthormonregistret
Jovanna Dahlgren är registerhållare och rapporterade om Nationella tillväxthormonregistret under
höstmötet.

Nationella rådsgruppen för tillväxtstörningar
Peter Bang är sammankallande i rådsgruppen för tillväxtstörningar. Gruppen har tagit fram
nationella riktlinjer för utredning och behandling av tillväxtstörningar som presenterades på
höstmötet i nov 2020.

PM
Styrelsen beslutade 2019 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 på hemsidan.
Under 2020 har följande PM tagits fram:
 Behandling av barn med X-kromosombunden hypofosfatemisk rakit (XLH) av Sigrun
Hallgrimsdottir & Ola Nilsson, granskat av Hans Fors och Bengt Lindberg
 DSD av Anna Nordenström tillsammans med DSD teamen i Sverige
 Vårdprogram för barn med Opticus hypoplasi har skrivits av barnneurolog Sara Dahl och Ola
Nilsson m.fl., granskat av Anna Nordenström och Johan Svensson

Läkemedelsfrågor
Styrelsen har diskuterat ett flertal problem inom läkemedelstillgången för barn. Alkindi som är
dyrt och opraktiskt, Solu-Cortef som har försvunnit ur läkemedelsförmånen och nasalt glukagon.

Vårdbidrag diabetes
SFPED har tidigare tagit fram ett underlag för att kunna bifogas läkarintyg för omvårdnadsbidrag
diabetes. Målet är att förenkla intygsskrivandet och att bidra till att bedömningarna blir mer
jämlika över landet. Vi har under 2020 fortsatt arbetet tillsammans med försäkringskassan
gällande de situationer då det inte har fungerat. Överlag verkar det fungera bra.

Intyg för TFP vid nydebuterad diabetes
Det finns tydliga problem med att föräldrarna inte kan få TFP om de är med barnen i skolan för att
lära upp skolpersonal. Detta är en fortgående fråga där SFPED har försökt hitta en lösning men det
har hittills inte gått.

Remisser, utlåtanden och nomineringar
SFD
Frida Sundberg har varit delföreningens representant i SFD under verksamhetsåret 2020.

Röda boken
Röda boken om hypoglykemi har uppdaterats. Frida Sundberg har varit SFPEDs representant i det
arbetet.
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Endo/Diab Vårmöte 2020
Möte i Uppsala 11-13 mars: gemensamt barn/vuxenmöte med 600 anmälda, 300 deltagare. Frida
Sundberg och Ricard Nergårdh var med i organisationsgruppen. Karin Å fick pris som Årets
Diabetolog.

Runda bordssamtal med TLV
Frida Sundberg 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.
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 har tidigare årligen ordnat symposium i Almedalen i samarbete med Novo Nordisk. Pga. covid
har det sett annorlunda ut. NDT har också tidigare årligen ordnat seminarium på
Världsdiabetesdagen den 14 nov i samarbete med Dagens Medicin. Vart 4:e år ordnas också
Diabetesforum.

Nationella arbetsgruppen för Diabetes (NAG diabetes)
Frida Sundberg har varit vår representant i NAG Diabetes under 2020
NAG Diabetes arbetar med övergripande frågor gällande jämlik och kunskapsbaserad vård för
personer med diabetes.

Rapport från SWEDIAKIDS
Karin Åkesson är registerhållare. Separat rapport sker under Vårmötet.

Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor
Ola Nilsson är sammankallande. Gruppen arbetar ffa med utbildningsdokument och
grenspecialisering på sekundär och tertiär nivå. Under 2020 erhöll Anders Tidblad och Thomas
Kintis certifiering inom endokrinologi och diabetes på tertiär nivå. Alla barnläkare som har
pågående grenspecialisering på sekundär eller tertiär nivå uppmanas anmäla sig till Ola Nilsson.

Delföreningsmöten med BLF styrelse
Anna Olivecrona ingår även i BLFs styrelse. Under 2020 har Anna O representerat SFPED vid
delföreningsmöte med BLFs styrelse. Där har bl.a. diskuterats jävsdeklarationer,
grenspecialisering, SK-kurser och hur barn-och ungdomar har påverkats av covid.
Örebro 210428
Anna Olivecrona, ordförande
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