
Protokoll från SPGHNs styrelsemöte 131202  

 

Plats: Telefonmöte  

Tid: Tisdag 2013-12-02 kl 16.00-17.00 

 

Närvarande: Henrik Arnell, Pia Karlsland-Åkeson, Audur Gudjunsdottir, Bernadetta 

Majerczyk, Petter Åberg 

 

 

§ 1. Mötet öppnas. Petter väljs till mötessekreterare.  

 

§ 2. Dagordning godkännes.  

 

§ 3. Genomgång av styrelseprotokoll 131017 som godkännes efter korrigering av datum.  

    dåvarande sekreterare HA skickar pdf till webmaster för publicering på hemsidan.  

 

§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter 

 

a) Delföreningsmöte på riksstämman 4/12 kl 13-16 där Henrik Arnell kommer delta.  

Frågor som föreslås att ta upp är; återväxt barnläkare på sjukhus, Arbetsvillkor och   

fortbildningsbehov.  

b) Sär-när ny remiss – nytt yttrande skickat undertecknat Henrik Arnell, Torbjörn Lind 

och Olle Söder.  Styrelsen godkänner och ställer sig bakom uttalandet. Se bilaga 1 

c) Parenteral nutrition i Lund 16/1 – lägesrapport. Hittills få anmälda. Enkät går ut till 

universitetsklinikerna inför mötet, Pia uppmanar alla att svara. Inga ekonomiska beslut 

att fatta kring mötet i nuläget, kan bli aktuellt med ersättning hotell och flyg för 

föreläsare.  

d) Leverveckan 4-7/2 Fakturor för anmälda har ännu inte nått Petter.  

e) Barnveckan 2014 7-10/4 (vårt program 8-9/4) – Ändrade tidsramar hade ej 

återkopplats till oss. Bekräftelse skickas av Henrik till de berörda föreläsarna inom 

ämnet.  Tid för årsmöte bestäms till  kl 18-19 ???17-18?) 8/4, företrädesvis i  den 

föreläsningssal där programmet avslutas för att få så många som möjligt att stanna 

kvar.   

f) Inventering av barnläkartillgången. Bernadetta mailat power point presentation till 

BLF , Carolas inventering av barngastrointresserade kollegor från 2012. Bilaga 2 

 

§ 5. Planerade utbildningar under  hösten 2014? 

a) Tema nutrition – redan i höst? Idealiskt ämne för workshop är om det finns något 

europeiskt consensusdokument som kan/bör anpassas till svenska förhållanden. I brist 

på detta föreslås nutritionsmöte kring exempelvis onkologiska patienter och nutrition, 

tarmsvikt i stort etc Tema nutrition för möte en gång om året med olika profil föreslås. 

Baxter vill gärna vara med och sponsra något av våra möten.  Göteborg föreslås som 

plats. Audur tar upp frågan i tarmsviktsgruppen Gbg.  

b) IBD-dagarna i Örebro v 42 16-17/10 

 

§ 6. Summer school 

a) Hepatology Summer School i Salerno redan 14-17/5 2014 ingen ytterligre info finns 

ännu på ESPGHANs hemsida.  

b) Tankar ang vårt nya principdokument. Årliga summor? Max/medlem? Samtliga 

medlemmar? frågan skjuts till nästa möte.  



 

§ 7. Petter presenterar ekonomiska situationen i korthet. Ingen inbetalning har kommit från 

Örebromötet ännu. I medlemslistan finns 35 av 172 personer som inte betalat avgiften på tre 

år, en del pensionerade kollegor, en del aktiva.  Ett brev författas av Petter som påminnelse till 

dessa medlemmar.  

 

§ 8. Övriga frågor: KUST-projektet. Brev från  Charlotte Martinell för vår bedömning av 

ämne nr 8 Gastroenterologi, hepatologi och nutrition i Socialstyrelsens kursämnesbok i Barn- 

och ungdomsmedicin. Dokumentet skall utgöra underlag för SK- kurser inom ämnesområdet. 

Synpunkter på relevans kring vissa formuleringar som kan skapa problem för kurskontruktör 

tex ”tolkning av makroskopiska endoskopibilder”. Styrelsen uppmanas läsa på dokumentet 

ämne nummer 8 på nytt och frågan tas upp på nytt vid nästkommande möte.  

 

§ 9. Nästa möte blir telefonmöte 20/1 el 22/1 kl 16.00-17.00   

 

§ 10. Mötet avslutas 

 

Bilaga 1 Remissvar till läkemedelsverket 

Bilaga 2 power point presentation inventering av gastrointresserade Barnläkare  


