
Telefonmöte med Svenska föreningen för Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 
2012-01-17 kl 16.00-17.30 
 
Närvarande: Karl Kappinen, Carola Kullberg-Lindh, Helen Rosenqvist, Pia Karlsland-Åkeson 
och Henrik Arnell. 
. 
§ 1. Mötet öppnas, och Henrik väljs till sekreterare. 
 
§ 2. Dagordning godkänns med justeringar enligt nedan. 
 
§ 3. Tidigare styrelseprotokoll är skrivet och utskickat men ännu ej genomgånget av alla. 
Kommentarer och ev. ändringar mailas omgående till Henrik, därefter anses det godkänt och 
läggs upp på hemsidan. 
 
§ 4. Lägesrapporter för de kommande utbildningsdagarna under våren redovisas: 
     
2012-02-07 Helicobacter pylori-Work shop, Huddinge, 10.00-16.00. Ansvarig Thomas 
Casswall och Henrik Arnell. Kort introduktion av dagen med syfte och mål. Därefter ger 
Thomas en sammanfattning av arbetsgruppens arbete och de internationella 
rekommendationer som fins. Därefter föreslås att fyra undergrupper arbetar med fyra områden 
Screening, Diagnostik (vilka metoder, var?), Behandling, och Uppföljning/terapisvikt. 
Därefter redovisning samt förslag på PM-utformning. SPGHN står för fikat, lunchen betalas 
av deltagarna, ca 35 anmälda till dags dato. 
 
2012-04-26 Motilitet och buksmärtor, i samband med ESPGHAN-mötet, samma dag som 
SPGHNs årsmöte. Plats: Södersjukhuset. Tid: 10.30-16.00. Ansvarig Yigael Finkel loch 
Henrik Arnell. Först pratar Peter Sullivan, Head of the Paed Gastro/Nutrition unit at Oxford, 
UK om "Feeding problems in children with neurological impairment", därefter Prof Marc 
Benninga, Amsterdam, NL, förslagsvis om "Functional abdominal pain". SPGHN bekostar 
hotellrum, fika, ev. middag för föredragshållarna på kvällen. Ev en tredje punkt? Kanske 
kommer Tim Buie, och det blir i så fall bonus. Han talar då om NASPGHANs guidelines om 
utredning och behandling av GI-besvär hos barn med autismspektrumstörningar. Oklart om 
han kommer. Därefter följer årsmötet direkt på, kanske kl 16.00? Viktigt att detta möte så 
snart som möjligt utannonseras, Henrik ordnar detta. 

 
 § 6. Årsmöte 2012-04-26 – i direkt anslutning till utbildningsdagen ovan. Förberedelser inför 
detta inkluderar Verksamhets- och revisionsberättelse. Följande arbetsgrupper bör redovisa 
sina aktiviteter (ansvariga inom parentes): PeNut (Pia), Celiakiarbetsgruppen (Lotta 
Högberg), Vårdprogramarbetsgruppen för IBD (Robert Saalman), Tarmsviktsgruppen 
(Henrik). Henrik pratar med revisorn, Lars Browaldh. Tidplan: meddelande om årsmöte 
skickas ut senast 1/3, kallelse med föredragningslista senast 29/3, motioner in senast 12/4, 
slutgiltig kallelse ”inkl allt” senast 19/4. Valberedning kontaktas/aktiveras av Kalle. 
 
§ 7. BLF subspecialisering. Vår sammanställning skickades till Jeanette Martinell och Siw 
Arvidsson inför socialstyrelsens hearing 12/1. BGHN var de enda ”prospekts” som hade 
besvarat frågorna inför mötet. Materialet är nu överlämnat till Ulf Kvist, projektledare och 
Tobias Lindquist, administratör. Henrik kontaktar projektledare för att höra om något mer 
behöver framföras från vår sida för att stärka vårt ”case” och för att efterhöra tidplanen för 
beslut. 
 



§ 8. Utbildningar framöver.  
Något nytt till hösten 2012 att göra utbildningsdag av? Ämnen? Alla får fundera till nästa 
möte. 
 
Carola rapporterar att under årets barnvecka i Borås kommer dagen den 24/4 ägnas åt 
transplantationer. Sannolikt kommer det både att handla om solida organ, inklusive. lever- och 
tarmtransplantation och stamcellstransplantation. 
 
§ 9. SWIBREG Registret har fått 1 mkr från SKL för fortsatt utveckling av detsamma. Kalle 
återkommer efter att ha kollat vad som avhandlades vid senaste mötet. 
 
§ 10. Möte BLF styrelse i Älvsjö i dec 2011: Henrik rekapitulerar kort de redan utskickade 
mötesanteckningarna och Kalle efterfrågar formellt protokoll från mötet. 
 
§ 11. Övriga frågor:  
 
1/ Ekonomin: Den är fortsatt stabil. Pengar har influtit från Örebro och Lund efter de två 
mötena där. Utskick om medlemsavgifter + datum om årsmötet görs inom ett par veckor. Vi 
beslutar att vi fortsätter sätta av 100 tkr till ett räntebärande konto.  
 
2/ Om laktosintolerans och andra okontroversiella PM: Kalle föreslår att ett gemensamt 
vårdprogram upphöjs till Nationellt vårdprogram och läggs på hemsidan. Vi tar in olika Vpr 
och jämför. 
 
§ 12. Kommande möten läggs på tisdag 13/3 kl 16.00-17.00, samt tisdag 17/4 kl 16.00-17.00.  
 
§ 13. Mötet avslutas.  
 
 
 
 


