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Höstbrev 2014 till alla SPGHNs medlemmar 
 
Hej alla vänner – här kommer mitt tredje och sista höstbrev som ordförande i SPGHN. 
 
Tiden går fort när man har roligt och nu är snart mina tre år som ordförande i styrelsen slut, 
det jobbet kommer jag att sakna! Jag sitter i vårt torp utanför Nyköping och ser dovhjorten 
stillsamt stå och beta på åkern utanför. Solen går sakta ner över skogen och det känns 
nästan som om våren är här! 
 
Bakom oss har vi ett välbesökt och som jag förstått det mycket givande Örebromöte – tack 
till årets organisatörer och till alla er andra som under åren gjort det till föreningens kanske 
viktigaste sammankomst! Framför oss har vi bl a Medicinska riksstämman 4-5 december, 
Leverveckan 2015 3-6 februari, nationellt Celiakimöte 27 mars och Barnveckan 20-23 
april 2015 med SPGHN Årsmöte den 21 april kl 17.00. 
 
För de av oss som är i början av sina Barngastro/hepatologi/nutritionskarriärer finns det nu i 
sommar en Paediatric Nutrition Summer School i Cambridge, UK den 5-10 juli. Vi 
sponsrar som vanligt deltagande, bara vi får in några ansökningar och en reseberättelse 
efteråt! Maila ert intresse till Bernadetta Majerczyk (bernadetta.majerczyk@gmail.com)! 
 
Vad gäller riksstämman så kommer vi nu på torsdag eftermiddag 4/12 att hålla en 
workshop om Funktionella mag-tarmbesvär hos ungdomar och unga vuxna, med fina talare 
från både Stockholm och Göteborg (www.sls.se/riksstamman). 
 
Till Leverveckan i Stockholm har vi precis som de senaste åren beslutat att sponsra de av 
er som vill komma med deltagaravgiften för en dag (900 kr). Anmäl er på 
www.leverveckan.se och ange att avgiften ska faktureras ”SPGHN, c/o Petter Åberg, 
Lindöhällsvägen 19 603 65 Norrköping”. De först 15 anmälda från föreningen sponsras, så 
skynda er! OBS! De av er som endast avser gå på torsdagseftermiddagens Pediatrisk-
hepatologiska workshop den 5/2 kl 13.00-17.00 går helt gratis! 
 
Det nationella celiakimötet, speciellt inriktat till de team (läk/ssk/dietist) som rapporterar 
nya celiakifall till det nationella registret, hålls fred 27/3 på Läkarsällskapet i Stockholm. Hör 
av er till Olof Sandström med intresseanmälningar (olof.sandstrom@pediatri.umu.se). 
 
Barnveckan (www.barnveckan.se) avhålls i Stockholm (precis som allt annat den här våren 
verkar det som). Vårt delprogram hålls på tisdagen den 21/4, och detta år är vår tonvikt på 
IBD och på nutrition. Fantastiska föreläsningar kan utlovas! Missa heller inte vårt årsmöte 
som preliminärt hålls kl 17.00. 
 
Information om styrelsens möten och ”upcoming events” hittar ni som vanligt på 
www.blf.net/gastro, och då vill jag samtidigt passa på att tacka webmaster Mats 
Eriksson (mats@matse.com) för all tid han lägger ned på denna sida. 
 
Jag vill med detta brev tacka er alla som varit aktiva i föreningen och ordnat med alla 
fantastiska möten vi har hållit. Utan er skulle vi inte vara lika många och lika starka som vi 
är! Jag fick så sent som igår en ny påminnelse om hur viktiga vi är och att föreningen 
faktiskt kan påverka även lagstiftarna i viktiga frågor. 
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Allra sist men definitivt inte minst: Det sedan två år inrättade priset ”Årets magkänsla” 
går år 2014 till docent och överläkare Lena Grahnquist för som juryn skriver i sin 
prismotivering: ”Lena har genom sitt enträgna arbete under många år gjort livet lättare för 
barn och ungdomar med mag-tarmsjukdomar, såväl i Sverige som utomlands. Hon har med 
aldrig sinande energi och smittande arbetsglädje bidragit till ett paradigmskifte i sättet att se 
på dessa barn och ungdomar genom att alltid se och ta fasta på det friska och inte i första 
hand på det sjuka, men utan att någonsin förringa sjukdomen i sig. Med klinikerns skarpa 
öga, forskarens rörliga intellekt och sist men inte minst medmänniskans empatiska förmåga 
kombineras de bästa av barnläkarens egenskaper i Lena. En mycket värdig vinnare av Årets 
magkänsla 2014”.  
 
Vi gratulerar dig Lena och jag vill särskilt tacka för allt Du betytt både för mig personligen, 
som för föreningen och för Barngastroenterologin i Sverige i stort. 
 
Tack Lena! 
 
 
Vänligen 
 
 
Henrik Arnell, ordförande 
BLFs sektion för Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition (SPGHN) 
 
 
	  
	  


