
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  med	  Svenska	  föreningen	  för	  Pediatrisk	  Gastroenterologi,	  Nutrition	  och	  	  

Hepatologi	  2012-‐11-‐27.	  

Närvarande:	  Ordförande	  Henrik	  Arnell,	  Torbjörn	  Lind,	  Carola	  Kullberg-‐	  Lind	  och	  vid	  protokollet	  Helen	  
Rosenqvist.	  

§	  1.	  Mötet	  öppnades.	  

§	  2.	  Dagordningen	  godkändes.	  Till	  sekreterare	  för	  mötet	  valdes	  Helen	  Rosenqvist.	  

§3.	  Föregående	  protokoll	  godkändes,	  2012-‐10-‐19.	  

§	  4.	  	  Från	  förvaltningsrådet	  har	  inkommit	  en	  förfrågan	  om	  vilka	  dokument	  som	  finns	  utformande	  för	  
utbildning	  av	  Pediatrisk	  endoskopist,	  typ	  körkort.	  Då	  detta	  inte	  finns	  beslutar	  vi	  att	  Henrik	  skriver	  till	  
IBD	  gruppens	  ordförande	  Robert	  Saalman	  för	  ett	  förslag.	  Detta	  ska	  innehålla	  vilka	  krav	  på	  utbildning	  
och	  upprätthållande	  av	  kompetens	  som	  bör	  ingå	  för	  att	  för	  att	  utföra	  momenten.	  Möjligen	  bör	  också	  
riktlinjer	  ingå	  på	  var	  undersökningen	  på	  barn	  ska	  äga	  rum	  då	  oro	  finns	  att	  privata	  mottagningar	  utan	  
barnkompetens	  utför	  undersökningar.	  

§5.	  Carola	  och	  Torbjörn	  utformar	  en	  enkät	  med	  mål	  att	  inventera	  hur	  många	  läkare	  med	  
barngastroenterologisk	  kompetens	  som	  finns	  i	  landet	  idag	  och	  inom	  5-‐10	  år.	  Förslaget	  skickas	  till	  
styrelsens	  medlemmar	  som	  en	  ”testblankett”.	  Enkäten	  skickas	  därefter	  till	  samtliga	  
verksamhetschefer	  att	  svara	  på.	  

§	  6.	  Planerade	  utbildningar:	  Leverveckan	  –	  ännu	  finns	  platser	  kvar	  för	  att	  få	  avgiften	  betald.	  
Undertecknad	  skickar	  till	  Henrik	  förslag	  på	  inläsningsartiklar.	  

Workshop	  FGID	  (functional	  gastrointestinal	  disorders)	  19/3	  2012	  –	  planering	  i	  full	  gång.	  Ola	  Olén	  
sammankallande	  till	  mötet.	  Inbjudan	  kommer.	  Plats:	  Stockholm.	  

Årsmöte	  kommer	  att	  äga	  rum	  den	  19/3	  i	  samband	  med	  ovanstående	  möte.	  	  Lokal	  ej	  bestämd.	  
Förmöte	  till	  årsmöte	  för	  styrelsen	  bestämdes	  till	  d.18/3,	  kvällen.	  

Barnveckan	  Karlstad:	  Följande	  gastroenterologiska	  område	  kommer	  att	  belysas	  celiaki,	  Hp,	  FGID	  och	  
IBD.	  

Utbildning	  hösten	  2013:	  Ämne	  som	  flera	  medlemmar	  önskat	  och	  som	  vi	  nu	  kommit	  till	  är	  TPN.	  Nya	  
intravenösa	  lösningar	  har	  kommit	  på	  marknaden	  och	  kunskapen	  från	  större	  kliniker	  måste	  föras	  ut.	  
Tankekedja	  –	  brainstorming	  för	  detta	  startas.	  Medlemmar	  uppmanas	  komma	  med	  förslag.	  

§	  7.	  Summer	  school	  2013	  i	  nutrition	  hålls	  i	  Prag.	  Tid:	  2013-‐06-‐30	  –	  07-‐05.	  Detaljer	  kommer.	  

§	  8.	  Maillista	  för	  medlemmarna	  är	  uppdaterad.	  

§	  9.	  Övriga	  frågor	  och	  allmän	  information.	  

a)	  Uppdaterat	  IBD	  vårdprogram	  ligger	  nu	  på	  BLF:s	  hemsida.	  

b)	  Föreningens	  hemsida	  är	  uppdaterad.	  Mats	  Eriksson	  (webmaster)	  uppdaterar	  sidan	  fortlöpande.	  



Upprop	  finns	  på	  hemsidan	  att	  komma	  med	  nya	  tankar	  och	  idéer	  för	  att	  förädla	  hemsidan.	  

c)	  Vi	  har	  besvarat	  läkarförbundets	  remiss	  angående	  vårdgarantin	  och	  gett	  förslag	  på	  hur	  
undanträngningseffekterna	  kan	  undvikas.	  

d)	  Socialstyrelsens	  nya	  rekommendationer	  om	  Hepatit	  B-‐vaccination	  har	  kommit	  styrelsen	  tillhanda.	  

Styrelsen	  är	  mycket	  positiv	  till	  detta	  och	  svar	  är	  skickat	  den	  9:e	  november.	  

e)	  I	  SWIBREGS	  nya	  styrelse,	  styrgruppen	  är	  Ola	  Olén	  invald.	  Maria	  van	  der	  Pals	  är	  
utbildningsansvarig	  för	  södra	  Sverige.	  Maria	  arbetar	  på	  Barn-‐	  och	  ungdomsmedicinska	  
kliniken,	  SUS,	  Malmö/Lund.	  På	  SWIBREGS	  möte	  d	  22/11	  gavs	  information	  om	  nyheter	  inom	  
registret.	  Utmärkt	  utbildning	  och	  träning	  hur	  bäst	  använda	  registret	  gavs.	  

f)	  Nästa	  telefonmöte	  2013-‐01-‐09	  kl.	  16.00–17.00.	  

Vid	  protokollet	  

Helen	  Rosenqvist	  	  


