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Verksamhetsberättelse för Svensk Förening för Pediatrisk 
Endokrinologi och Diabetes (SFPED) 2021 

 

Verksamhetsperiod: 
210101-211231 

Styrelsen har bestått av:  
Ola Nilsson, ordförande (from årsmöte) 
Anton Holmgren, sekreterare (from årsmöte) 
Anders Johansen, kassör  
Frida Sundberg, ledamot 
Anna Nordenström, ledamot 
Anna Lena Fureman, ledamot 
Helena Sjöström, ledamot 
 

Styrelsemöten 
Under 2021 har styrelsen haft 11 digitala möten via Zoom. Pga av pandemin och reserestriktioner 
hölls en förkortade arbetsdag via zoom. Planen för det kommande året är att hålla ett möte per 
månad förutom i juli. 
 
SFPEDs årliga Vårmöte med årsmöte hölls digitalt via zoom den 21:a maj, höstmötet den 
19:e november . 
Vårmötet 2021 innehöll följande punkter: 

• Nya ISPAD guidelines och uppdaterade svenska kommentarer-Stefan Särnblad, Ragnar Hanås m.fl. 
• Diabetesteknik – Hur använder vi teknisk utrustning för insulinbehandling? -Frida Sundberg 

• Rapport från NDR/SWEDIABKIDS- Karin Åkesson 
• Kognitiv utveckling och könshormoner - Agneta Herlitz  

• Den engelska patienten – rättsfall könsdysfori  - Anna Lena Fureman 
• Könshormoners effekter på immunsystemet – Petter Brodin 
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Höstmötet 2021 innehöll följande punkter: 

• Könsdysfori kunskapsgenomgång – Berit Kriström 
• Om time in target och time in range vid CGM/FGM – Auste Lyckå 

• Nytt hypokalcemi PM – Johan Svensson 
• Uppdatering om åldersbedömning – Ola Nilsson  
• Studies of the pancreas: Implications for type 1 diabetes aetiology. Peter Seiron (avhandling) 
• ”KNEP med diabetes” –Torun Torbjörnsdotter 
• ”Knåp med pumpar” – Ragnar Hanås & Peter Adolfsson 
• Hypofysära mikroadenom – är neuroradiologisk uppföljning nödvändigt? - Maria Elfving 
• Nationella programmet för hypofystumörer – Maria Elfving & Peter Bang 

 

Barnveckan 2021 
Barnveckan 2021 flyttades till hösten pga. pandemin och hölls som hybridmöte 27-30 september 
vid Karolinska Institutet/Sjukhuset. SFPED gav det program som ursprungligen skulle hållits vid 
Barnveckan 2020 med diabetesworkshop av och med Jenny Salemyr samt minikurs i 
tyroideasjukdomar med Johan Svensson. Svetlana Lajic föreläste om ”De nya överlevarna” gällande 
barn med medfödda metabola sjukdomar. 
 
Nationella tillväxthormonregistret 
Jovanna Dahlgren är registerhållare för GH registret. Rapport om aktuellt läge sker under 
Vårmötet. 
 
PM 
Styrelsen beslutade 2019 om följande process för framtagandet av PM inom BLF:s 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 2021 har följande PM tagits fram och publicerats: 

• Hypokalcemi av Johan Svensson, granskat av Ola Nilsson 
• Pubertas Tarda av Kjersti Kvernebo Sunnergren & Anton Holmgren. Granskat av Anna Nordenström 

och Hans Fors. 
• Vårdprogram för barn med Opticus hypoplasi har skrivits av barnneurolog Sara Dahl, Kristina Teär 

Fahnehjelm och Ola Nilsson m.fl., granskat av Anna Nordenström, Lars Sävendahl och Johan 
Svensson 
 
 
Läkemedelsfrågor 
Styrelsen har diskuterat ett flertal problem inom läkemedelstillgången för barn, bla. Tillgång på 
östrogenplåster samt inj Solu-Cortef som har försvunnit ur läkemedelsförmånen. 
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Remisser, utlåtanden och nomineringar 
Ola Nilsson har suttit med som vetenskaplig expert i regeringens utredning av RMVs metod för 
åldersbedömning av ensamkommande asylsökande. Delbetänkande från utredningen publicerades 
i oktober 2021. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2021/10/sou-202184/ 
 
Remisser, utlåtanden och nomineringar 
SFPED har varit aktiv och besvarat ett flertal frågor och remisser från BLF, Karolinska 
Universitetssjukhuset under 2021 angående bla könsdysfori, åldersbedömning, covid-vaccination 
av barn och riskgrupper, barnperspektivet under pandemin.  
 
Könsdysfori 
Socialstyrelsen kunskapsstödet för transvården gick aldrig på remiss till BLF eller SFPED. Dock fick 
SFPED efter kontakt med SoS ett möte Maria Bodin och Anders Fejer där vi fick möjlighet att 
framföra våra åsikter på kunskapsstödet. Från SFPED medverkade Helena Sjöström, Anders 
Johansen, Anna Nordenström, Ola Nilsson.  
 
SFPED styrelse med Anna Nordenström i spetsen skrev ett yttrande angående 
lagrådsremissen ”Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår i 
folkbokföringen”.   
 
SVTs Uppdrag Granskning sände ännu ett avsnitt om transvården i november 2021 där Ola Nilsson 
intervjuades i egenskap av ordförande för SFPED och där flera av våra medlemmar också 
intervjuades.  
 
BLFs webmaster Marianne Bergström 
BLFs webmaster Marianne Bergström avled tyvärr hastigt och oväntat i september 2021. Vi får nu 
websupport av ett webbföretag som heter All About Meetings. Vi saknar Marianne. 
 
SFD 
Frida Sundberg har varit delföreningens representant i SFD under verksamhetsåret 2021.  
Anna-Lena Fureman har suttit med i programkommittén för Endodiab mötet 2022. 
 
Rundabordssamtal 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. 
 
Rundabordssamtal med Transportstyrelsen  
Frida Sundberg har deltagit Transportstyrelsens arbete att utveckla nya körkortsregler för 
ungdomar och vuxna med diabetes.  
 
Nationella Diabetesteamet (NDT) 
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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 var vår representant i NDT. 
NDT är en paraplyorganisation och består av: 

• Diabetesförbundet (DF) 
• Svensk Förening för Diabetologi (SFD) 
• SFPED 
• Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) 
• Dietisternas Riksförbund (DR) 

 

Diabetesforum gick av stapeln i 1-3 december i Göteborg. Anneli Carlsson var SFPEDs representant i 
organisationskommittén. 
 
Nationella arbetsgruppen för Diabetes (NAG diabetes) 
Frida Sundberg har varit vår representant i NAG Diabetes under 2021 
NAG Diabetes arbetar med övergripande frågor gällande jämlik och kunskapsbaserad vård för 
personer med diabetes. 
 
Rapport från SWEDIAKIDS 
Karin Åkesson är fortsatt registerhållare för SWEDIABKIDS.  
 
Delföreningens arbetsgrupp för utbildningsfrågor 
Ola Nilsson är sammankallande. Gruppen arbetar ffa med utbildningsdokument och 
grenspecialisering på sekundär och tertiär nivå. En översyn av checklistor för ST har genomförts 
under året. Vad gäller SFPEDs fellowprogram så har 5 ansökningar om registrering inkommit och 
godkänts. F.n. 16 st registrerade fellows och flera stycken som är på gång att ansöka om certifiering 
inom endokrinologi och diabetes på tertiär nivå. Alla barnläkare som har pågående 
grenspecialisering på sekundär eller tertiär nivå uppmanas anmäla sig till utbildningsutskottets 
ordförande, f.n. Ola Nilsson. 
 
Delföreningsmöten med BLF styrelse 
Under 2021 har Ola Nilsson representerat SFPED vid delföreningsmötet med BLFs styrelse i 
samband med barnveckan i Stockholm. Där diskuterats hur barn-och ungdomar har påverkats 
av covid och pandemirestriktioner, MIS-C, grenspecialisering, SK-kurser, mm. 
 
 
Stockholm, 220428 

 
Ola Nilsson, ordförande 
 


