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SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 
Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, 
hepatologi och nutrition (SPGHN) 
Arbetsgruppen för celiaki 

Minnesanteckningar förda vid möte fredag 2015-10-16 

Lokal: Clara, Läkaresällskapet, Stockholm 

Närvarande: Anneli Ivarsson (frånträdande ordf.), Lars Browaldh (tillträdande ordf.), Daniel Agardh, 
Ulrika Fagerberg, Elizabeth Gold, Lotta Högberg och Lars Stenhammar (sekr.) samt 
under f.m. Christina Ralsgård och Anna Maria Schröder, Svenska Celiakiförbundet 
(SCF). 

§ 1. Föregående mötesprotokoll 
av 2015-01-30 genomgicks och godkändes.  

§ 2. Erfarenheter från nationella celiakimötet 2015-03-27 
Allmänna intrycket var att mötet blivit lyckat. AI redovisade det ekonomiska utfallet, som visade ett 
litet överskott. Detta får vi disponera för gruppens sammanträden enligt sanktion från 
Gastrosektionens dåvarande ordförande Henrik Arnell. Vi anser att en av gruppens viktigaste 
uppgifter, utöver att följa incidensutvecklingen av celiaki, är att arrangera utbildningsdagar om celiaki 
för olika fora, t.ex. representanter från alla barnkliniker som rapporterar till incidensregistret, 
allmänläkare och ev. allmänheten. Vårt hittillsvarande samarbete med SCF har fungerat mycket väl 
och bör utgöra grunden för fortsatta arrangemang. Man kan tänka sig olika struktur på sådana 
utbildningsmöten för att öka medvetandet och kunnandet om celiaki. AI har kontaktat ordföranden i 
vuxengastrosektionen och Svenska Föreningen för Allmänmedicin i denna fråga. AI skickar också ut 
ett informationsbrev om celiaki till alla Sveriges vårdcentraler och bifogar vår artikel i Läkartidningen 
(Browaldh L et al, LT 2014;111:484-8). 

AI informerar om att allmänläkarnas hemsida/portal öppnas i november och att man gärna vill ha 
celiaki som ett ämnesområde. 

Vi hade en lång diskussion om hur informationsmöten skulle kunna utformas, men var helt eniga om 
att allmänläkarna är den viktigaste målgruppen. CR betonar att utbildning av professionen och 
allmänheten kräver helt olika arrangemang. 

AI föreslår att SCF tillfrågas om de har möjlighet att stå som arrangör för ett celiakimöte med stöd av 
Arbetsgruppen. CR och AMS tar upp detta med SCF:s styrelse. 

AMS och Lars B åtar sig att kontakta ordförande i Svenska Föreningen för Allmänmedicin, Karin Träff 
Nordström, och fråga om celiaki kunde bli ett ämne på Allmänläkardagarna. 

LS skall kontakta Claes Hallert, som sedan c:a 15 år varje år arrangerat ”Norrköpingsdagen” om 
celiaki. 

Man kan tänka sig att vi bildar en planeringsgrupp med medlemmar ur Arbetsgruppen och från SCF 
för fortsatt planering av utbildningsfrågor. 

Beslöts att vi har ett uppföljande telefonmöte i denna fråga måndag 2015-12-14 kl. 16:00-17:30. 
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§ 3. DA föreläser om celiaki vid Riksstämman  
DA informerar om att han fått ett forskningsanslag från Svenska Läkaresällskapet och att han är 
vidtalad att föreläsa om celiaki vid Läkarstämman i Stockholm 2015-12-03 kl. 12:00. 

§ 4.  Den nationella diagnosenkätstudien  
Materialet bearbetas av Anna Myléus. Svar saknas från några enstaka kliniker. Vore mycket önskvärt 
om vi kunde få 100%-ig svarsfrekvens, som vi haft i tidigare enkätstudier. AI tycker att vi bör stöta på 
de kliniker som inte svarat. 

Allmänt kan sägas att en överväldigande majoritet av landets kliniker följer 2012 års reviderade  
ESPGHAN-kriterier i diagnostiken. 

Anna Myléus med hjälp av LS utarbetar på Arbetsgruppens mandat ett manus för publikation i 
lämplig tidskrift. Vissa av Arbetsgruppens medlemmar avstår från medförfattarskap. 

§ 5. Ny ordförande i gruppen 
blir efter enhälligt val LB. Han tar över ”klubban” direkt. AI kvarstår som gruppmedlem. 

§ 6. ”Non-coeliac gluten sensitivity (NCGS)” 
är en ny och växande diagnos internationellt, som även börjar bli aktuell inom pediatriken. Ingen 
enhetlig diagnostik finns och avgränsningen mot celiaki måste noggrant bevakas. Under våren 2016 
skall Allergisektionen ta upp frågan. AI har inbjudits att föreläsa men har förhinder.  

LH och LS får i uppdrag att sammanställa aktuella publikationer om NCGS och sända till UF och LB. 

De två senaste artiklarna är: Aziz I et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2015;12:516-26; Fasano A et 
al. Gastroenterology 2015;148:1195-1204. 

NCGS blir ett prioriterat ämne vid nästa arbetsgruppsmöte. 

§ 7. Allmän screening för celiaki? 
Frågan togs upp vid det nationella celiakimötet 2015-03-27. Det finns argument både för och emot. 
DA tycker mot bakgrund av sina erfarenheter från den stora TEDDY-studien att Sverige vore ett 
utmärkt land för allmän celiakiscreening, om detta blir beslutat av myndigheterna. En expertgrupp 
bör bildas för att grundligt se över frågan och sedan ta kontakt med Socialstyrelsen. 

Man kan tänka sig att Arbetsgruppen under 2016 sammanträder i internatform på lämplig plats i 
Arlandas närhet för att bereda frågan, gärna med deltagande av patolog och immunolog. 

Detta är en fråga att åter diskutera vid nästa arbetsgruppsmöte. 

§ 8. Livsmedelsanvisningar 
Den långdragna och svårlösta frågan om förskrivning av vissa glutenfria produkter på 
livsmedelsanvisning aktualiserades av CR.  Det nuvarande systemet är klumpigt och med största 
säkerhet inte kostnadseffektivt. SCF kommer att åter aktualisera detta med berörda 
departement/myndigheter.  

§ 9. Vårdprogrammet 
Det blir aktuellt att börja planera revidering av det gällande vårdprogrammet när vi har resultatet av 
enkätstudien klart. Då ska vi också ta upp frågan om uppföljning av barn med celiaki. DA informerar 
om att man i Lund/Malmö har antaget ”Norrköpingsmodellen” med årliga kontroller av celiakibarnen 
hos dietist. Läkarkontakt begränsas till skopitillfället, 6 månader efter diagnos, i förpuberteten och 
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innan patienten överförs till vuxensidan. Tät kontakt mellan dietist och ansvarig barnläkare 
förutsätts. 

UF påpekar att vi behöver samråda med barndiabetologer gällande diagnostiken av celiaki hos barn 
med T1D. 

Fortsatt diskussion får ske vid nästa arbetsgruppsträff. 

§ 10. Incidensregistret 
använder fortfarande pappersblankett i rapporteringen. Frågan om uppdatering av blanketten och 
ev. nätbaserad rapportering ligger hos Olof Sandström. LB kontaktar Olof S om detta och hör om 
återrapportering från registret gällande diagnosåret 2014 har gått ut till alla rapporterande kliniker. 

§ 11. Aktuella publikationer 
DA informerade om flera högintressanta publikationer från hans deltagande i TEDDY-studien. 

DA och LB är medförfattare i en publikation som redovisar resultatet vid omgranskning av PAD från 
tarmbiopsier. Stora skillnader kan påvisas mellan olika patologers bedömningar. T.ex. kan det röra sig 
om hur man ska tolka ”lätt förhöjt” antal av vissa typer av intraepiteliala lymfocyter när morfologin i 
övrigt bedöms som normal. 

§ 12. Kommande nationella och internationella evenemang 
2015-10-23 Sara Björck disputerar om celiakiscreening i Malmö (DA handledare; Katri 

Kaukinen opponent). 
2015-11-06 Fredinah Namatovu disputerar om celiakiepidemiologi i Umeå. 
2015-11-19 Dimitrios Tapsas disputerar om olika aspekter av celiaki baserat på ett 40-årigt 

barnmaterial från Östergötland (bl.a. Karin Fälth-Magnusson handledare; Steffen 
Husby opponent). 

2016-05-11 – 13 Gastrodagarna, Visby. 
2016-05-21 – 25 DDW, San Diego. 
2016-05-25 – 28 ESPGHAN, Athen. 
2016-10-04 – 09 World Congress NASPGHAN + ESPGHAN 
2016-10-15 – 19 UEGW 

§ 13. Telefonmöte 
2015-12-14 kl. 16:00 – 17:30 (Se § 2).  

Kallelse kommer per e-post före mötet.  

§14. Nästa arbetsgruppsmöte 
2016-01-15  kl. 10:00 – 15:00, Läkaresällskapet, Stockholm. 
Kallelse och agenda kommer per e-post före mötet. 

Vid protokollet  Vidi 

 

Lars Stenhammar  Lars Browaldh 
Sekreterare   Ordförande 
larsstenhammar@yahoo.com lars.browaldh@sodersjukhuset.se  
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