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

Minnesanteckningar förda vid möte fredag 2016-01-15 

Lokal: Förmaket, Läkaresällskapet (SLS), Stockholm 

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

§ 1. Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från mötet 2015-10-16 genomgicks. Under § 2 skall tilläggas att utskick av 
informationsbrev om celiaki till alla vårdcentraler skett av SCF i samarbete med AI. Protokoll 
från telefonmöte 2015-12-14 godkändes. 

§ 2. Kontakt med massmedia 
EG har ett bra PM om hur man hanterar att bli intervjuad av journalister. EG skickar detta 
PM till LS för att bifogas dagens protokoll. DA tipsar om att använda universitetens 
pressansvariga som kontaktperson när det gäller press-release om nya publikationer m.m. Vi 
får också gärna rådfråga AMS när det gäller frågor om relationen med massmedia. 

§ 3. Planering inför nationellt celiakimöte för primärvården arrangerat av SCF  
i samarbete med Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och Celiakiarbetsgruppen. 
Målgupper är allmänläkare samt dietister och ev. barnläkare i öppenvården.  

LB hör med ordföranden i SFAM, Karin Träff Nordström, om SFAM vill stå som medarrangör, 
hur man når allmänläkare med information om utbildningsdagen och hur man ställer sig till 
sponsringsfrågan.  

Utannonsering om dagen kan ske i t.ex. Allmänläkaren, Barnläkaren, Dietistaktuellt och 
Läkartidningen. EG åtog sig att sammanställa en lista över lämpliga tidskrifter och skicka till 
AMS. 

Tidpunkt för mötet bestämdes till fredag 2016-09-09, då SLS aula är ledig. Den bedöms som 
en lämplig lokal. 

AMS presenterade ett första utkast till program. Livlig diskussion utbröt om utformningen av 
programmet. Många goda förslag till programpunkter och tänkbara föreläsare ventilerades. 
AMS återkommer med ett nytt programutkast inför nästa telefonmöte (se § 9). 

§ 4. Vårdprogrammet  
UF tog upp frågan om hur man tolkar resultaten av HLA-analyser, som görs med ny metodik. 
DA har liksom flera av oss andra stött på patienter med motsägelsefulla resultat av HLA-
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typning, serologiska prover och tarmbiopsi. Föreslogs att vi kan samla dessa fall för 
gemensam diskussion. 

Vi var eniga om att det ännu inte är dags för revision av det gällande vårdprogrammet. 

§ 5. ”Non-coeliac gluten sensitivity (NCGS)” 
är en diagnos, som även börjar bli aktuell inom pediatriken. Ingen objektiv diagnostisk markör finns.   

OS nämnde att man i dylika fall utfört dubbel-blind-provokation i Umeå. Det vore värdefullt med en 
mall för utredning/handläggning av misstänkta NCGS-fall. LH och LS delade ut en lista över några 
aktuella publikationer om NCGS. Ämnet kommer att tas upp vid ett kommande allergimöte 2016-03-
17 – 18 i Stockholm. 

§ 6.  Den nationella diagnosenkätstudien  
Materialet bearbetas av Anna Myléus och LS. Allmänt kan sägas att en överväldigande majoritet av 
landets kliniker följer 2012 års reviderade ESPGHAN-kriterier i diagnostiken. 

Målet är ett manus för ev. publikation i lämplig tidskrift. Vissa av Arbetsgruppens medlemmar avstår 
från medförfattarskap. 

§ 7. Incidensregistret 
OS arbetar med uppdatering av blanketten.  

§ 8. Kommande nationella och internationella evenemang 
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, Montreal. 
2016-10-15 – 19   UEGW   

§ 9. Telefonmöte 
Måndag 2016-02-15 kl. 16:00 (Se § 3).  
Kallelse kommer per e-post före mötet.  

§10. Nästa arbetsgruppsmöte 
Torsdag 2016-09-08  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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