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SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN   
Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, 
hepatologi och nutrition (SPGHN) 
Arbetsgruppen för celiaki 
 
 

Minnesanteckningar förda vid möte 2018-09-28 
Lokal: Clara, Läkaresällskapet (SLS), Stockholm 

Närvarande: Daniel Agardh, Lars Browaldh (ordf.), Lars Ekstav, Audur Gudjonsdottir (sekr.), 
Lotta Högberg, Marianne Malmquist, Olof Sandström och Lars Stenhammar.  
Under f.m. dietister Margareta Elding-Pontén och Elin Hård af Segerstad samt Linus Richert, 
Svenska Celiakiförbundet (SCF). 
 
§ 1. Välkommen/Presentation av våra gäster. 

§ 2. Val av protokollförare och justeringsman 
Information om att Lars Stenhammar lämnar sitt uppdrag som sekr. och Audur 
Gudjonsdottir tar över. Samtidigt informerade Lars Browaldh att han från och med nästa 
möte lämnar sitt uppdrag som ordf. och Olof Sandström tar över. 
 
§ 3. Nationella kostråd 
Dietisterna Margareta och Elin informerar oss om nationella kostråd vid celiaki som de har 
skrivit efter a ha gått igenom den litteratur som finns on olika delar av kostråd hos barn men 
gäller även vuxna. Elin går igenom med oss och vi diskuterar vad kan ändras i texten. 
Framkommer att vissa växter t.ex. bovete börjar odlas i Europa och då kan det bli 
kontaminationer med sädesslag. Se även artikel av Margareta Elding-Pontén et al., 
DietistAktuellt. Nov 2017;vol. XXVI, No 6:38-40.  
Arbetet är viktigt och vi diskuterade hur de går vidare ev. Läkartidningen och bilaga till 
vårdprogrammet.  
 
§ 4. Revision av Vårdprogrammet 
Vi tror att omarbetade diagnoskriterier från ESPGHAN kommer att dröja. OS ska efter 
diskussioner på förra mötet stryka kravet på HLA-typning och EMA-testning vid ESPHGAN 12 
kriterierna. Tanken är att förtydliga uppfölningsdelen så OS kommer att ändra på den. Man 
har sätt att flera centra som Malmö, Norrköping och Västerås har jobbat med dietist 
mottagningar som har fungerat väl. Läkare vid diagnos, inför puberteten och innan 
överföring till vuxen. Blod prover normalisering av TGase och TGase samt TSH vid 
puberteten och sista besök. Andra blodprover på kliniska indikationer. 
Kvast kommer med nya riktlinjer som OS skickar ut och lägger till i Vårdprogrammet. 
Fortsatt ska barnläkare med kunskap om celiaki diagnostisera barn med celiaki.  
Minska allmänna inledningen och fokusera på själva diagnosen. Annat håller vi 
vårdprogrammet oförändrat. 
 
§ 5. Samarbetet med SCF 
Diskuterades inte på detta möte. 



 2 

 
§ 6.  Den nationella diagnosenkätstudien  
Ett manuskript har sänts till Acta Paediatrica för bedömning. LS hoppas på publikation snart. 
  
§ 7. Kommande nationella och internationella evenemang 
2019-04-01 - 04         Barnveckan, Örebro  
2019-06-05 - 08         ESPGHAN, Glasgow 
2020-03-30 – 04-02   Växjö 
 
§ 8. Övriga frågor 

Trygg Hansa har kvar sitt intyg om CD diagnosen. LB kontaktar dem om att vi 
rekommenderar att dem går över till att beställa journalkopior som andra försäkringsbolag. 
Celiakiregistret – som kvalitetsregister och behov av digitalisering. Kan hotas av nya lagar 
och regler om sekretess. 
  
§ 9. Nästa arbetsgruppsmöte 
Fredag 2019-01-25  kl. 10:00 – 15:00, Lokal Clara, Läkaresällskapet, Stockholm. 
Kallelse och agenda kommer per e-post före mötet. 
 
 
Vid protokollet   Vidi  
 
Audur Gudjonsdottir   Lars Browaldh 
Sekreterare    Ordförande   
audur.gudjonsdottir@vgregion.se  lars.browaldh@sll.se  
 

mailto:audur.gudjonsdottir@vgregion.se

