
Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi  
 
Protokoll 130212 från styrelsemöte  
 
Närvarande: Henrik, Torbjörn, Carola och Pia, och från §4 Petter och Helen. 
 
§ 1. Mötet öppnat. Torbjörn väljs till mötessekreterare 
 
§ 2. Dagordning godkänns. 2 övriga frågor anmäls, se §9. 
 
§ 3. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll som Pia skrev. Godkänns med vissa justeringar. 
 
§ 4. Aktuella aktiviteter 
 

a) Kvalitetssäkring av pediatriska endoskopier 
 
Henrik skriver på ett arbetsdokument i frågan och kommer att under v 8, 2013 skicka 
utkastet för kommentarer till SPGHNs styrelse och endoskopiarbetsgruppen. 
 
b) Rapport från Leverveckan i Stockholm 6-8/2 2013 
 
Carola meddelade att det varit ett jättetrevligt möte, speciellt den avslutande, pediatriska 
punkten som handlade om NAFLD (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) som är ett utbrett 
problem bland feta barn och ungdomar i bl a USA och Italien, men som kliniskt är ett 
mindre vanligt problem i Sverige. Styrelsen diskuterade hur vi kan föra kunskapen från 
mötet vidare, hur vi kan förebygga att situationen i Sverige försämras till den som 
beskrivs från bl a USA och Italien, där NAFLD är en vanlig levertransplantations-
indikation och hur vi i det förebyggande arbetet kan stödja redan befintliga strukturer. Ett 
förslag som styrelsen hade var att anordna ett SPGHN-symposium på temat hur vi 
förebygger NAFLD. 

 
§ 5. Planerade utbildningar under våren/hösten 2013 
 

a) Workshop FGID 19/3 2013 – 50-talet anmälda. 
 
b) Barnveckan i Karlstad 22/4-26/4 2013 – programmet klart (se www.barnveckan.se). 
 
c) Utbildningsdag i parenteral nutrition i Malmö. Pia jobbar vidare med program, mm. 

Planeras preliminärt till hösten 2013. 
 
d) IBD-dagarna i Örebro, preliminärt v 42. 

 
§ 6. Årsmöte 19/3 2013 
 

a) Kallelse: Petter ordnar kallelse senast 19/2. 
 
b) Verksamhetsberättelse: Henrik skriver till årsmötet. 
 
c) Revisionsberättelse: Henrik ber Lars Browaldh skriva denna. 
 



d) Förvaltningsberättelse: Petter skriver till årsmötet. 
 
e) Motioner: skall ha inkommit senast 5/3 och detta ska framgå i kallelsen. 

 
§ 7. Summer schools 
 

Carola har varit i kontakt med organisatörerna av den ESPGHAN Summer School on 
Nutrition som arrangeras 30/6 – 5/7 2013 i Prag. Det är fortfarande oklart om kostnad för 
kursen. Carola återkommer till webmaster Mats A. Eriksson när information föreligger. 

 
§ 8. Ekonomi 
 

SPGHN har fått det överskott som blev efter vårens ESPGHAN Update i Stockholm. 
Föreningen får fundera över hur vi bäst disponerar detta tillskott av resurser. 

 
§ 9. Övriga frågor 

a) Sponsring av resor, kurser och möten. Torbjörn väckte tanken att från SPGHNs håll, 
genom en överenskommelse med intresserade företag distribuera sponsring. Detta 
skulle kunna medföra positiva effekter med bl a fler medlemmar som kan få sponsring 
till resor, möten och kurser inom SPGHNs intresseområden, men också att 
transparensen i samarbetet mellan SPGHNs medlemmar, industrin och 
sjukvårdshuvudmännen blir tydligare. 

 
b) Kvalitetsregister. Helen har varit på ett möte om kvalitetsregister där man diskuterade 

frågor kring hur registren används och vilka kvalitetsmål man kan använda från 
registren. Inom SPGHNs område finns SWIBREG. Styrelsen beslutade att informellt 
fråga arbetsgruppen för IBD om vilka kvalitetsmarkörer man kan tänka sig att använda 
inom den pediatriska IBD-vården i Sverige. IBD-arbetsgruppen sammanträder nästa 
gång den 27/3 på Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. 

 
§ 10. Nästa möte tisdagen 2013-03-12 kl 16.00–17.00. 
 
§ 11. Mötet avslutades. 
 
 
 


