
Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi 

 

Telefonmöte  

. 

Tisdagen 2013-04-30 kl 16.00-17.00 

 

Närvarande: Henrik Arnell ordf, Petter Åberg, Bernadetta Majerczyk 

 

Preliminär föredragningslista: 

 

§ 1. Mötet öppnas. Petter Åberg väljs som mötessekreterare 

 

§ 2. Dagordning godkännes 

 

§ 3. Genomgång av styrelseprotokoll 130318 som godkännes.  Konstituerande 

styrelseprotokoll 130319 fanns ej tillgängligt vid mötet.  

 

§ 4. Aktuella aktiviteter 

 

a) Kvalitetssäkring av pediatriska endoskopier – inget besked från IBD-gruppen (HA) 

b) Vårdprogram för Helicobacter Pylori hos barn finns nu på hemsidan (HA) 

c) Rapport från workshop Funktionella buksmärtor 130319 (HA, PÅ, BM) 

 

Stockholmsvårdprogrammet ligger nu tills vidare på BLF-hemsidan i väntan på ett 

rikstänkande vårdprogram. Planen enligt Ola Olén är att det skall finnas ett första 

utskick hos deltagarna för påseende inom kort..   

 

d) Rapport från årsmötet 130319 (HA, PÅ, BM) 

e) Rapport från Barnveckan 2013 i Karlstad (BM och HA).  

Se bilaga 

f) Positivt besked från läkemedelsverket (LV)  angående licensförskrivna livsmedel 

(HA) 

 

Licensförskrivning av livsmedel hamnar mellan stolarna, ex speciallivsmedel för 

metabola sjukdomar. Ett brev har  kommit från LV till BLF metabol –sektionen med 

budskapet att man även fortsättningsvis kommer godkänna licenser.  

g) Pris årets magkänsla utdelat? (PÅ) 

Årets magkänsla tilldelas rektor Anders Palmgren Hagagymnasiet Norrköping. Petter 

har meddelat men ännu inte överlämnat.   

 

§ 5. Planerade utbildningar under hösten 2013 – våren 2014 

 

a) IBD-dagarna i Örebro 131017—18. Program och inbjudan innan sommaren förväntas.  

b) Parenteral nutrition i Malmö – datum och program bestämt? Vecka 3 eller 4 under 

2014? Möte v3 16/1 i Lund/Malmö. Prel program till nä styrelsemöte för utskick till 

medlemmar före sommaren.  

c) Workshop i samband med planerat årsmöte 2014-03-11 ? 

Årsmöte på barnveckan? Workshop eller annan form? Föreläsningsdag. Återkommer 

till frågan vid kommande telefonmöte.  



d) Barnveckan i Malmö 140407—11 – vad ska SPGHN ha? Förslag även från Deborah 

Frithiof delföreningen för barninfektioner , gemensamt möte 9/4 Autoimmun hepatit-

hepatit A –vaccinationer –smittskydd- hepatit B, C, nyföddhetshepatiter, HIV, 

glidande övergång mellan pediatrisk hepatologi till infektionspediatrik. Ev gastro/lever 

8/4 på eftermiddag dvs upplägget ligger från ti em till on fm.  

 

§ 6. Inkomna ansökningar om Summer schools – Prag – en sökande (se nedan) 

Godkänner Dimitrios Tapsas som stipeniat där vi betalar hälften av avgiften. 7500 kr Torbjörn 

eller Henrik meddelar.  Summan utbetalas när reserapport inkommit.  

  

§ 7. Ekonomi, nya medlemmar? (PÅ) 

Pengarna från ESPGHAN ännu ej flyttade till räntebärande konto.  

 

§ 8. Övriga frågor 

Stipendier för andra utbildningar? Policy för detta får diksuteras vid kommande möte när fler 

närvarar.  

 

§ 9. Nästa möte tisd 2013-06-12 kl 16.00-17.00 

 

§ 10. Avslut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1av 1 

 

Sammanfattning av möte mellan BLFs styrelse och delföreningarna under barnveckan i 

Karlstad 130423 

1. Diskussion kring antalet barnläkare i framtiden. Alla delföreningar som genomfört 

egen inventering ombedes dela med sig av denna till BLF centralt. Undertecknad 

mailar Carola och ber om den inventering som gäller gastro. 

2. Specialistskrivningen blev inställd för våren pga brist på person som ideellt kan 

hantera frågan.  På förslag finns att försöka samla in pengar för att kunna ersätta en 

intresserad person. Detta kan tex vara genom att ta en anmälningsavgift från 

klinikerna. Delföreningarna ombedes så småningom att komma in med frågor och 

kommer tillsammans med studierektorerna att utgöra en levande frågebank.  

3. Diskussion kring grenspecialiteter och om dessa ska ha egna studierektorer regionvis 

knutna till unviersitetssjukhusen. Detta verkar vara löst lite olika mellan 

specialiteterna. 

4. Presentation av tankar kring Riksstämman 2013. Lokalmässigt flyttad till Stockholm 

Waterfront och 2 istället för 3 dagar. Därmed inget typiskt pediatriskt program men 

gästföreläsare som tex Olle Hernell om gastro/nutrition. Längre möte med 

delföreningarna planeras på em dagen före stämman dvs 131204. 

5. Presentetion om barnveckan 2014 i Malmö. 

6. Det är på gång arbete kring vårdprogram kring palliativ vård av både vuxna och barn. 

Undertecknad kontrollerar om frågan aktuell för att informera Björn Fischler 

mailledes. 

 

Vid pennan: Bernadetta Majerczyk, representant för vår styrelse 

 

 


