
Närvarande: Ordförande Henrik Arnell, Helen Rosenqvist, Torbjörn Lind, Petter Åberg, Carola 
Kullberg-Lindh

§1. Mötet öppnades. Till sekreterare för mötet utsågs Carola Kullberg-Lindh.

§2. Dagordningen godkändes.

§3. Protokoll från styrelsemötet 12-08-29 godkändes efter några smärre förändringar. Sekreteraren 
vid detta möte, Helen, kommer att skicka det justerade protokollet som PDF-fil till webmaster. 

§4. Uppdatering angående kommande SPGHN-sponsrade möten.
a) IBD-dagarna i Örebro: direkt efter sista föreläsningen kommer styrelsen ha ett möte med 

dietisternas gastrosektion om hur vi framledes kan samarbeta.
b) Leverveckans barndag 13-02-07: kostnaden för läkare för en dags deltagande är 900 :-.

Beslut om att föreningen sponsrar först anmälda 25 medlemmars deltagande (maximalt 
22 500 kronor). Henrik meddelar detta till webmaster så att det annonseras på hemsidan i 
god tid  och kommer också att informera om detta i samband med IBD-dagarna. 

c) Workshop FGID och SPGHN-årsmöte 2013:
Diskussion om möjlighet att lägga ett kombinerat möte om FGID (functional 
gastrointestinal disorders) och celiakivårdprogrammet, gärna lunch-lunch och med 
årsmötet en av dagarna. Lämplig tid vore vecka 12, tis-ons alternativt ons-tors. Torbjörn 
och Henrik kontrollerar med berörda parter. 

d) Barnveckan i Karlstad: diskussion angående gastroprogram och förslag om att 
programpunkten om funktionella buksmärtor kan förläggas till torsdagens block i 
Barnsmärtföreningens regi och att Torbjörn Lind tillsammans med Ola Olén skulle kunna 
hålla i detta program. Henrik kommunicerar detta förslag till Ola samt Eva Albinsson som  
är en av arrangörerna. Kvar i onsdagens gastroblock i det ursprungliga förslaget blir HP-
diagnostik, GERD, svår IBD och parenteral nutrition. Tänkbara föreläsare diskuterades.

e) Celiakiarbetsgruppen: Torbjörn informerade om att arbetsgruppen nyligen haft möte och 
att man planerar både en artikel i LT och ett möte om det nya vårdprogrammet. Tänkbar 
tidpunkt för detta: se punkt c).

§5. Nya medlemmar behövs i IBD-arbetsgruppen och SWIBREG då Johan Swahn, som suttit i 
båda, fått nya arbetsuppgifter och begärt utträde. Eva Lindberg, som ingått i IBD-arbetsgruppen har 
också önskat avsluta sitt uppdrag. Styrelsen utsåg Torbjörn Lind och Gun Persson till nya ledamöter 
i IBD-arbetsgruppen förutsatt att Gun tackar ja. Till ny ledamot i SWIBREG utsågs Ulrika 
Fagerberg.
§6. ESPGHAN Summer school i nutrition anordnas nästa gång i Prag 30/6-5/7 2013. Torbjörn ber 
webmaster lägga ut information om detta och om möjligheten att söka stipendium på hemsidan.
§7. Petter informerade om ekonomin som är god med ett saldo på 63 500 kronor och dessutom 100 
000 på Nordeakonto. Endast en ny medlem sedan i maj.
§8. Inga övriga frågor behandlades detta möte.
§9. Nästa möte är 18/10 i Örebro och därefter telefonmöte 27/11 kl. 16-17.
§10. Mötet avslutades.

Protokoll fört vid telefonmöte 2012-09-25 med Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, 
Nutrition och Hepatologi (SPGHN)

Vid protokollet: Carola Kullberg-Lindh


