
SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 
Sektionen för Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006  
 
Styrelsen har under året bestått av Johan Svahn (ordf.), Lena Grahnquist (sekr.), Lars 
Marthinsen (kassör from 070101, Lotta Högberg (kassör tom 070101), Eva Beijer och Urban 
Tirén. Lars Browald valdes som revisor vid årsmötet i Malmö och som valberedning valdes 
Gun Persson, Ulrika Fagerberg och Lars Johansson-Björkegren. Mats Eriksson har under året 
fortsatt varit sektionens webmaster (hemsida: www.blf.net). 
 
Vid årets slut har sektionen 199 medlemmar. Styrelsen har under året sammanträtt 2 ggr och 
haft 7 telefonmöten . 
 
Årsmötet hölls den 3 april i Malmö med ett uppskattat vetenskapligt program som behandlade 
celiaki, järnbrist, α-1-antitrypsinbrist samt bilddiagnostiska möjligheter inom 
gastroenterologin. Mötet var välbesökt. 
 
Sektionens utbildningsdag i hölls 7 november i Huddinge med ett intressant program som 
innehöll föredrag om obstipation och övriga motilitetsrubbningar, pancreassjukdomar, hepatit 
och utredning av leversjukdom. 
 
Sektionens arbetsgrupper för celiaki, IBD och hem-TPN rapporterar alla om fortsatt arbete 
liksom Expertgruppen för pediatrisk nutrition. Arbetsgruppen för Helicobakter pylorii har 
annonserat ett upprop på sektionens hemsida med önskemål om synpukter på framtida arbete. 
 
I anslutning till årsmötet i Malmö höll styrelsen ett möte med Barndietisternas referensgrupp. 
Då resultatet av utredningar kring livsmedelsanvisningar (”Mat som medicin”)  varit oklart 
har styrelsen under hösten i en skrivelse till socialministern framfört önskemål om att arbetet 
återupptas. Styrelsen framförde önskemål om uppdatering av förskrivningsbara livsmedel. 
Vidare uppmärksammades de olika regler som finns i olika landsting för förskrivning till 
ungdomar över 16 års ålder samt för förskrivning av nutritionshjälpmedel. Under mötet 
diskuterades även utbildningsfrågor kring probiotika. 
 
Under året har BLF fortsatt arbetet med utarbetande av nya ST-utbildningsmål. Styrelsen har 
gjort ett förslag som sänts till BLF. I samma målbeskrivning har angetts kunskapsmål för 
profilområdet pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition. 
 
Sektionen medverkar i årets barnvecka i Linköping med ett symposium om orofacial 
granulomatos med Robert Saalman som moderator. Vidare planeras under barnveckan ett 
arbetsmöte kring användandet av Infliximab vid IBD. 
 
Styrelsen har under året på flera sätt arbetat med läkemedelsanvändning till barn. Via Lena 
Grahnquist uppmärksammades Läkemedelsförmånsnämndens beslut att inte längre rabattera 
olika beredningsformer av syrahämmande läkemedel. Den diskussion som följde medförde att 
dessa beredningsformer fortsättningsvis kan förskrivas men att respektive landsting bekostar 
rabatten. Nyligen har en liknande situation uppstått kring Heparin 100 E/ml. Vidare har Lena 
Grahnquist deltagit i Europeiska läkemedlesmyndighetens möte i London angående 



Infliximab-användning till barn- och ungdomar. Det symposium som hölls på riksstämman 
kring läkemedelsanvändning till barn var bl a på sektionens förslag. 
 
Det har varit fortsatt gott samarbete med Svensk Gastroenterologisk förening (SGF). 
 
Under året har ett nytt PM med mandat för Expertgruppen för pediatrisk nutrition (PENUT) 
utarbetats av Livsmedelsverket i samarbete med styrelsen.  
 
Styrelsen har tagit initiativ till bildandet av en referensgrupp till IBD-arbetsgruppen och 
utvecklar riktlinjer för denna referensgrupp. 
 
Arbetet med hemsidan har fortsatt. Den innehåller nu bl a möjlighet till medlemsanmälan, 
länkar till vårdprogram och konferenser mm. 
 
Riktlinjer för utdelning av sektionens stipendier till ESPGHAN Summer School har 
utarbetats. 
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