
Protokoll	  från	  SPGHNs	  styrelsemöte	  130612,	  telefonmöte	  kl.16.00-‐17.15	  

Närvarande:	  Henrik	  Arnell,	  Petter	  Åberg,	  Torbjörn	  Lind,	  Pia	  Karlsland-‐Åkeson,	  Audur	  Gudjunsdottir;	  
Bernadetta	  Majerczyk	  

§1.	  Mötet	  öppnades	  av	  Henrik	  Arnell.	  Till	  mötessekreterare	  valdes	  Bernadetta	  Majerczyk.	  

§2	  Protokollet	  godkändes	  av	  samtliga.	  

§3	  Genomgång	  av	  föregående	  protokoll	  som	  godkändes	  efter	  små	  förändringar.	  

§4	  Aktuella	  aktiviteter	  och	  rapporter	  

a) De	  riktlinjer	  som	  nu	  framtagits	  angående	  pediatriska	  endoskopier	  är	  inget	  styrande	  
dokument	  men	  just	  en	  riktlinje	  som	  kan	  hjälpa	  till	  att	  styra	  verksamheten	  åt	  rätt	  håll	  även	  på	  
de	  platser	  där	  man	  idag	  genomför	  undersökningar	  på	  annat	  sätt,	  tex	  utan	  narkos.	  

Svar	  inkommit	  från	  remissinstanser	  och	  efter	  små	  justeringar	  av	  bla	  formuleringar	  kring	  
övervakning	  postop	  kommer	  dokumentet	  i	  slutgiltig	  version	  att	  läggas	  upp	  på	  föreningens	  
hemsida.	  

b) Petter	  Åberg	  rapporterar	  att	  priset	  ”årets	  magkänsla”	  ännu	  ej	  överlämnats	  till	  rektorn	  p	  åden	  
skola	  som	  satsat	  på	  att	  iordningställa	  toaletter	  i	  Norrköping.	  Positivit	  med	  detta	  pris,	  sprider	  
kunskap	  om	  vår	  förening	  och	  gör	  reklam	  för	  SPGHN.	  

c) Penutgruppens	  artiklar	  föreslås	  hamna	  på	  föreningens	  hemsida	  vilket	  bifalles	  av	  styrelsen.	  
Diksussion	  om	  lämplig	  plats	  och	  sådan	  kan	  vara	  bland	  arbetsgrupper	  eller	  under	  länkar.	  Vore	  
bra	  att	  man	  kom	  direkt	  till	  artikeln	  och	  inte	  till	  tex	  läkartidningen	  centralt	  när	  man	  ska	  öppna	  
artikeln.	  Torbjörn	  Lind	  tar	  tag	  i	  detta.	  

§5	  Planerade	  utbildningar	  under	  hösten	  2013	  –	  våren	  2014	  

a) IBD-‐dagarna	  i	  Örebro.	  Inbjudan	  till	  dessa	  utsckickat	  tillsammans	  med	  program.	  Kommer	  
att	  gå	  av	  stapeln	  17-‐18	  oktober	  2013.	  Viktigt	  med	  kort	  styrelsemöte	  som	  dock	  mest	  
sannolikt	  ej	  hinns	  med	  mellan	  föreläsnngar	  och	  iddag.	  På	  förslag	  gemensam	  lunch	  
ankomstdgaen	  eller	  avresedagen.	  Tågtider	  mm	  ska	  kollas.	  

b) Parenteral	  nutrition	  i	  Malmö/Lund.	  Mötesinnehåll	  ej	  klart,	  men	  datum	  spikat	  till	  16/1.	  Pia	  
ska	  ta	  fram	  en	  ”blänkare”	  om	  detta.	  

c) Styrelsen	  beslutar	  om	  att	  ha	  årsmöte	  i	  samband	  med	  nästa	  års	  barnvecka	  i	  Malmö,	  
förhoppningsvis	  på	  tisdag	  em	  i	  anslutning	  till	  programmet.	  Diskussion	  kring	  programmet	  
där	  tisdag	  em	  kan	  utgöras	  av	  autoimmun	  hepatit	  och	  skleroserande	  kolangit	  samt	  
presentation	  av	  vårdprogram	  för	  hantering	  av	  fettlever	  medan	  onsdagen	  ska	  vara	  
tillsammans	  med	  delföreningen	  för	  infektionssjukdomar	  och	  handla	  om	  hepatiter	  (A/E	  +	  
C/D)	  samt	  HIV	  och	  adolescenshepatologi.	  Detta	  är	  förslag	  och	  föreläsare	  diskuteras	  tex	  
Björn	  Fischler,	  Marie	  Kranz,	  Karl-‐Erik	  Flodmark.	  

§6	  Summer	  school	  

a) Summer	  school.	  Ansvarig	  för	  att	  bevaka	  denna	  är	  Torbjörn	  Lind.	  Endast	  en	  sökande	  som	  fått	  
pengar	  för	  att	  åka	  till	  Prag	  i	  år.	  	  



b) Diskussion	  kring	  nya	  regler	  för	  sponsring	  av	  utbildningar	  uppskjutes	  till	  nästa	  möte	  pga	  
tidsbrist.	  

§7	  Ekonomi,	  nya	  medlemmar,	  mm	  

a) Henrik	  Arnell	  uppmanar	  samtliga	  att	  kolla	  sina	  uppgifter	  på	  hemsidan	  och	  meddela	  honom	  
om	  förändringar	  ska	  göras.	  

b) Petter	  Åberg	  ger	  en	  kort	  ekonomisk	  rapport.	  Inga	  nya	  medlemmar.	  De	  som	  ej	  betalat	  på	  3	  år	  
får	  en	  påminnelse.	  

§8	  Övriga	  frågor.	  Torbjörn	  har	  en	  idé	  till	  workshop,	  får	  diskuteras	  på	  kommande	  möte.	  

§9	  Nästa	  möte	  blir	  130903	  16.00-‐17.00.	  Mötestiden	  oförändrad	  efter	  en	  kort	  diskussion.	  

§10	  Mötet	  avslutas.	  

	  


