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Styrelsens redovisning

Styrelsen har haft 2 telefonmöten då strategiska frågor i relation till SAFs verksamhet har
diskuterats.

SAFs styrelse har fortsatt sin fokusering på etablering av en andrologisk subspecialisering. Vi
har under våren (5-6 maj) 2011 haft ytterligare in kurs inom Andrologisk Endokrinologi, även
denna gången i samarbete med våra kollegor vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Tyvärr
lyckades vi ej att komma igång med den kliniska andrologiska utbildningen. Vi väntar
fortfarande på att de 4 centrar som ”utpekades” som potentiella möjligheter för den kliniska
andrologiska utbildningen kommer upp med konkreta förslag för hur detta skall läggas upp.
I samband med Socialstyrelsen översyn av läkares specialistutbildning skickade styrelsen
nyligen ett förslag om andrologisk subspecialsiering.
Subfertilitetsgruppen utarbetar en rad PM som väntar på att bli granskade av experter utanför
gruppen. Därefter kommer de att läggas på SAFs hemsida.
I samarbete med Dagens Medicin och Svensk Urologisk Förening var SAF ”inblandat” i
arrangering av ”Mannens Hälsodag” den 9 mars 2011. Syftet var att sätta mer fokus på
mannens hälsa ett mål som föreningen även i fortsättning kommer att jobba med.
I samarbete med Bayer-Schering har vi utarbetat ett Nyhetsbrev inom Andrologisk
Endokrinologi som har skickats till potentiellt intresserade kollegor och som ligger på SAFs
hemsida. Det är meningen att nyhetsbrevet i fortsättningen skall komma 3 gånger/år.
Årets årsmöte är kopplat till en heldags vetenskapligt program som genomförs med generöst
stöd från Bayer-Schering och från Lilly. Årsmöte äger rum i Göteborg och det är vår
förhoppning att vi under de kommande åren kan hitta intresserade arrangörer utanför
Stockholm för därmed att sprida intressen för andrologi.
Vi vill gärna än en gånga tacka Bayer-Schering, Ferring och Lilly för det ekonomiska stödet
de har gett till SAF och som har varit ”livsviktigt” för att genomföra föreningens aktiviteter. .
Tack för ett gott andrologiskt år.
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