
Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi 
Protokoll för telefonmöte från 140304 kl16.00-17.00 
Närvarande: Henrik Arnell, Audur Gudjonsdottir, Bernadetta Majerczyk, och från §5 även 
Petter Åberg 
 
§ 1. Mötet öppnades av Henrik Arnell. Till mötessekreterare valdes Bernadetta Majerczyk.  
 
 
§ 2. Dagordningen godkändes utan tillägg.  
 
§ 3. Protokollet gicks igenom och godkändes. Audur skickar protokollet som pdf till 
webmaster. 
 
§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter: 
 

a) Henrik rapporterade från leverveckan som blev väldigt lyckad och välbesökt 
även gällande pediatrisk hepatologi. Uppskattningsvis deltog ett 20-tal 
personer från vår förening, ca 50% sponsrade.  Övriga deltagare även från 
Norge, Danmark och Lettland. Man diskuterade bl a behandling av 
autoimmuna hepatiter. 
 

b) Ang Barnveckan 2014 8-9/4; vi försöker hålla ett kort styrelsemöte på 
barnveckan 8/4 kl15.00-15.30. 

 
c) Ang årsmöte 8/4 2014; kallelse kommer snart att skickas ut. 

Verksamhetsberättelse skrivs av Henrik. Förvaltningsberättelse + budget 
skrivs av Petter. Revisionsberättelse skrivs av Lars Browaldh. 
Valberedningen består av Ulrika F, Lars E och Urban T som jobbar på att få 
in nya medlemmar i styrelsen då Pia och Torbjörn avgår. 

 
d) Styrelsen har förberett ett förslag hur man ska hantera stipendier från 

SPGHN gällande Summer school och andra utbildningar. Detta presenteras 
efter årsmötet. 

 
e) Petter kommer inom kort att överlämna priset årets magkänsla 2013 till 

rektorn på skolan i Norrköping. 
 

f) Om specialitetsövergripande delmål och nya specialistutbildningen; 
Bernadetta väljs till representant från SPGHN och kommer att skriva ihop ett 
kort svar till Eva Albinsson från utbildningsutskottet. Vi diskuterar snabbt 
att det är viktigt att uppmärksamma att det behövs en ”riktig gastrokurs” då 
gastro och nutrition ligger till grund för väldigt mycket inom pediatriken. 

 
§ 5. Planerade utbildningar under våren – hösten 2014 
 

a) Tema nutrition – tarmsviktsmöte i Gbg? Finland bör komma med! 
 
b) Audur ska jobba vidare med frågan runt tarmsviktsmöte hösten 2014. Det 

vore super om det blev av, mycket baserat på konkreta fall. 
 



c) IBD-dagarna i Örebro 16-17/10 , kommer att gå av stapeln som varje år. 
 
§ 6. Summer school och andra utbildningsmöten 
 

a) Hepatology Summer School i Salerno i sommar. Ingen hört något om att 
någon anmält sig. En gastro Summer school i Portugal kommer att bli av i 
september. 

  
§ 7. Ang ekonomin; medlemsantalet sjunker och våra medlemmar är dåliga på att betala in 
sina årsavgifter. Vi behöver komma på ett bättre sätt för detta, ev centralt via BLF som andra 
delföreningar. Ska kollas upp av Petter. 
 
§ 8. Övriga frågor 
 
§ 9. Nästa möte må 8/4 på plats i Malmö.  
 
§ 10. Mötet avslutas. 


