
Telefonmöte med Svenska föreningen för Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 
2011-11-15 kl 16.00-17.00 
 
Närvarande: Karl Kappinen, Torbjörn Lind, Carola Kullberg-Lindh och Helen Rosenqvist, Pia 
Karlsland-Åkeson, Henrik Arnell. 
 
§ 1. Mötet öppnas, och Henrik väljs till sekreterare. 
 
§ 2. Dagordning godkänns med justeringar enligt nedan. 
 
§ 3. Tidigare styrelseprotokoll godkänns med smärre förändringar. Vi beslutar om att 
fortsättningsvis skickar föregående mötes sekreterare det godkända protokollet i samband 
med påföljande telefonmöte. 
 
§ 4. Genomgång av de under våren 2012 planerade utbildningsdagarna: 
Helicobacter pylori-workshop, Huddinge, 7 feb kl 10-16. Thomas har mailat ett förslag till 
kallelse som med smärre tillägg nu skickas till samtliga medlemmar. 
 
Funktionella tarmstörningar och GI-symtom vid autism, Södersjukhuset, 26 april, tid beslutas 
senare, ett arrangemang i samband med ESPGHAN-mötet i Stockholm. Inbjudna Peter 
Sullivan, Marc Benninga, och Timothy Buie har tackat ja. Vi godkänner att BLFs 
gastrosektion tar ev kostnaden för en hotellnatt/föreläsare. 
 
Årsmöte på kvällen den 26 april, om plats beslutas senare 
 
§ 5. BLF suspecialisering: 
Pia Karlsland-Åkeson har mailat BLFs fackliga sekreterare Estelle Naumburg att vi nu önskar 
vara en grenspecialitet och efterfrågade de kriterier som krävs för detta. Ännu inget svar från 
Estella. Pia återkommer i frågan – söker Estelle snarast i ärendet. 
 
§ 6. Remiss från läkemedelsverket angående förslag till föreskrifter om ändring i 
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel: 16-
årsgränsen för förskrivning av adultläkare är väldigt arbiträr. Verkligheten är mkt mera 
individuell, ofta har ungdomarna vid 16 år en kvarvarande tillväxtpotential. Det borde finnas 
möjlighet att kunna delegera till en legitimerad dietist på barn- eller barnkirurgisk klinik. 
PENUT har också fått förslaget på remiss och detta har besvarats redan i tidigare remissvar 
senast 2009-05-04. Torbjörn och Pia förbereder ett remissvar baserat på tidigare svar i samråd 
med Olle Hernell. 
 
§ 8. 30 november är det riksstämma i Stockholm, och då också lunch med BLFs styrelse med 
de olika delföreningarnas representanter. Henrik försöker vara med då Kalle inte kan komma. 
Viktigt då att ta upp dels deltagande i Barnveckan och dels Barngastroenterologi som 
grenspecialitet. 
 
§ 9. Ekonomi: a) Ang Örebromötet: ännu ingen redovisning. 50/50 delas överskottet normalt 
från våra möten, vi föreslår att detta också ska ske i detta fall.  
b) Ang vårt överskott: Henrik (kassören) sätter ånyo undan 100 tkr på räntebärande sk 
”fastränteplacering” när den aktuella plceringen löper ut 2011-11-22. 
 



Om laktosintolerans – Pia efterlyser olika PM som används och mailar över region Skånes 
nyligen upplagda dito. Henrik refererar till www.viss.nu där Stockholms läns landstings 
dokument ligger (sök: ”laktosintolerans”). 
 
§ 10. Nästa möte tisdagen den 17 januari 2012 kl 16.00-17.00 
 
 
Vid datorn Henrik 


