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Preliminär föredragningslista: 
 
§ 1. Mötet öppnat. Pia väljes till mötessekreterare 
 
 
§ 2. Dagordning godkänns 
 
 
§ 3. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll som Helene skrev. Godkänns med vissa 
justeringar som Henrik gör. 
 
 
§ 4. Aktuella aktiviteter 
 

a) Kvalitetsspecifikation av BGHN – synpunkter från VP-gruppen för IBD (HA) 
 
Henrik talat med Robert Sahlman 
Rätt instans?  
Henrik ska formulera förslag till dokument som går ut till styrelsen. 
Kompetent personal runt barnet ska finnas. Behöver inte vara en barngastroenterolog – 
huvudsaken är att det blir bra för barnet 
Poängteras att vårdkedjan måste vara bra 
Vad ska skoperas eller inte? Narkos för alla barn önskvärt. 
Viktigt att kvalitetssäkra vården. 
 
b) Inventering av barngastroenterologisk kompetens i Sverige – hur går det? (Carola, 

Torbjörn) 
Via google förfrågan till barnkliniker 
2 universitetssjukhus, 5 länsdelssjukhus, 7 centralsjukhus har svarat. 
Skickar ut påminnelse då ej alla svarat. 
Sammanfattning kommer till årsmötet. 

 
c) Fråga om gemensamt hepatit-tema på BV 2014 (HA) 
 
SPGHNs styrelse är positiva till att barngastro samverkar med barninfektion vad gäller 
infektiösa hepatiter BV 2014 
 
 
d) Rapport från BLF:s delföreningars möte 28/11 – redan utskickat! (HA) 

 
Inga ytterligare synpunkter 
 

e) SWIBREG-dagen – 



Helen rapporterar om bra dag med användbar info. 
Patientinfo till familjerna bör finnas. 

 
§ 5. Planerade utbildningar under våren/hösten 2013 
 

a) Leverveckan i Stockholm 6-8/2 2013 –  Carola kan”representera” SPGHN vid behov. 
 
b) Workshop FGID 19/3 2013 – 30-talet anmälda (HA) 
 
c) Barnveckan i Karlstad 22/4-26/4 2013 – programmet klart (se barnveckan.se)  
d) Utbildningar för hösten 2013  

 
Örebromötet som tidigare 
Utbildningsdag i Malmö/Lund vad gäller parenteral nutrition - Pia kollar upp 
 
§ 6. Årsmöte 19/3 2013  
 
Kallelse enligt stadgar 4 v innan. 
Helen avgår. Carola önskar sluta. Valberedningen meddelas. 
 
§ 7. Summer schools – några nya att gör reklam för? – Carola kollar. 
 
Nästa i Prag – Kostnaden kontrolleras till nästa möte 
 
§ 8. Ekonomi, medlemmar (Petter) 
 
Inga nya medlemmar sedan november 2012 
Ekonomi OK 
 
§ 9. Övriga frågor 

a) Förskrivning av näringslösningar - mail från Mikael Stenlund (HA) 
 
I Västra Götaland är upphandling gjord. Dietister har delegerats till att själva skriva 
livsmedelsanvisningar för de produkter som är upphandlade. Kan systemet anammas på 
fler ställen? 
Pia hör med Johan Svahn hur det går i Södra sjukvårdsregionen 
Henrik svarar Mikael. 
 
 
b) Remiss fr Läkemedelsverket ang. förändringar i förskrivningen – svar senast 25/1 – 

Henrik och Torbjörn svarar. 
 
§ 10. Nästa möte tisd 2013-02-12 kl 16.00-17.00 
 
§ 11. Avslut 
 
 
 


