
Telefonmöte med Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och 
Nutrition 2011-08-17.  
 
Närvarande: Ordförande Karl Kappinen, Henrik Arnell, Torbjörn Lind, Pia Karlsland- 
Åkesson, Carola Kullberg-Lindh och vid protokollet Helen Rosenqvist. 
 
 
§ 1. Mötet öppnades och till sekreterare för mötet utsågs Helen Rosenqvist. 
 
§ 2. Godkändes dagordningen. 
 
§ 3. Styrelseprotokoll för mötet 2011-05-17 godkändes. 
Under genomgången av protokollet gjordes mindre tillägg, förtydliganden och information 
lämnades. 
Pia berättade att flera medlemmar blivit delaktiga att ta ett administrativt ansvar vid 
Örebromötet. Detta då det blivit känt att Eva Lindberg som alltid tagit ett mycket stort ansvar 
för mötet är sjukskriven en tid framöver. Styrelsen beslöt att på föreningens vägnar skicka en 
energigivande bukett till Eva. 
Carola fick i uppgift att kontakta Mats Eriksson för att be om uppdatering av hemsidan för 
föreningen. På hemsidan saknas protokoll från tidigare styrelsemöten. Beslutades att 
ordförandemötets protokoll från ESPGHAN mötet i Sorrento 2011 läggs på hemsidan. 
 
§ 4. Planering 2012. 
Utbildningsdagar föreslogs till två tillfällen 7 februari och 26 april (dagen före  ESPGHAN 
Workinggroup meeting 27-28 April 2012, Stockholm). Den 26/4 har kommit på förslag från 
Yigael Finkel, som har sett möjligheten att bjuda in TimothyBuie till workshop inom området 
gastrointestinala problem hos barn med diagnos inom autismspektrat. Förfrågan skickas till 
Yigael från styrelsen om hur upplägget skulle kunna se ut och vilket arbetsmaterial som finns 
tillgängligt. Finns något PM, vårdprogram ex.v. som mötet skulle kunna utgå från och arbeta 
med?? Ska neurologer och läkare från barnpsykiatrin bjudas in?? 
Övriga utbildningar, som skulle vara av värde är de nya riktlinjerna för celiaki, 
gastrointestinala symptom vid allergi och deras behandling samt funktionella tarmproblem. 
 
§ 5. Bordlades till ett senare möte.      
 
§ 6. Utbildningar 

 • IBD-möte Örebro, se ovan. 
 • Vid föregående årsmöte i Umeå beslöts att styrelsen ska arbeta för 
workshops som ett arbetssätt för utbildningsdagarna. För att inhämta förslag från 
medlemmarna beslöts att skicka ut en enkät om önskemål om ämnen för dessa. 

 
 

§ 7. ESPGHAN 
 • Stipendier Summer School 2011.  Inga ansökningar har kommit 
styrelsen tillhanda. 
 • Kontaktperson  för ESPGHAN är fortsatt Kalle Kappinen 

 
§ 8. Celiakiregistret, SIMSAM 
För kännedom informerade Kalle att han som medlem i styrgruppen för celiakiregistret fått 
förfrågan om möjlighet att inhämta registerdata för samkörning med andra hälsoregister. 
 



§ 9, Övriga frågor: Ekonomi: Styrelsen godkände att 100 000kr från föreningens konto  
 överflyttades till ett räntebärande konto med bindningstid 3månader. 
 
§ 10. Nästa möte: Telefonmöte 20110927 kl. 16.00 
 
§ 11. Avslutades mötet. 
 
Vid pennan 
 
Helen Rosenqvist. 
 
 
 
 


