Svensk Andrologisk Förenings Årsmöte 2010-06-11
Styrelsens redovisning

Styrelsen har haft 3 telefonmöten då strategiska frågor i relation till SAFs verksamhet har
diskuterats.
Andrologisektionen organiserade två symposier i samband med Riksstämman 2009:
1. Ett Riksstämmasymposium: ”Andrologisk undersökning – att veta vad vi gör”;
2. Ett sektionssymposium: ”Sexuellt våld”.
SAFs styrelse har fokuserat på etablering av en andrologisk subspecialisering. Diskussioner
har förts med respektive styrelser för Svensk Urologisk Förening, Svensk Endokrinologisk
Förening och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi. Företrädare för SAFs styrelse
deltog i Svensk Urologisk Förenings styrelsemöte i februari 2010 och i urologernas
verksamhetschefsmöte i mars 2010. Svenska urologer stödjer idén om gemensam klinisk
andrologisk utbildning. Företrädare för SAF i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå
uppmanas att konkretisera planer för en klinisk andrologisk utbildning enlig SAFs riktlinjer.
Dessa planer kommer att presenteras för SAFs styrelse kring årsskiftet 2010/2011. Efter
godkännande kan utbildningen påbörjas under 2011. Utbildningen kommer att certifieras av
SAF och ambitionen på längre sikt är att få den godkänd som subspecialitet.
Den kliniska utbildningen kommer att kompletteras av kursaktiviteter i SAFs regi. I maj 2010
organiserade SAF, i samarbete med kollegor vid Rigshospitalet i Köpenhamn, en kurs i
manlig subfertilitet. Under 2011 planeras en ny kurs i andrologisk endokrinologi (Malmö) och
i infertilitet (Stockholm).
Expertgrupper inom manlig subfertilitet, transsexualism respektive sexuell dysfunktion har
forstsatt sitt arbete. Subfertilitetsgruppen utarbetar en rad PM som förväntas bli klara under
årsskiftet 2010/2011. Katarina Link skriver ett utkast till vårdprogram rörande
omhändertagande av transsexuella patienter. Ytterligare har en expertgrupp i samarbete med
Bayer-Schering skrivit ett vårdprogram för utredning och behandling av manlig
hypogonadism. Programmet finns på SAFs hemsida.
Årets årsmöte är kopplat till en heldags vetenskapligt program som genomförs med generöst
stöd från Bayer-Schering. För första gången genomförs ett årsmöte utanför Stockholm och
tanken är att man även i framtiden arrangerar mötena på olika orten.
Tack för ett gott andrologiskt år.
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