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SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 
Sektionen för gastroenterologi och nutrition 
Arbetsgruppen för celiaki 
 

Protokoll fört vid sammanträde i arbetsgruppen för celiaki 
2011-01-21, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 

 
Deltagare: Daniel Agardh, Lena Grahnquist, Lotta Högberg, Anneli Ivarsson, Lars 
Stenhammar, Ola Olén (ersätter Lars Browaldh). 
Inbjudna gäster: Magnus Ström, Anna-Karin Åberg 
Anmält förhinder: Lars Browaldh, Audur Gudjonsdottir, Eva Lindberg, Jonas Ludvigsson, 
Marianne Malmquist, Olof Sandström, Lotta Webb 
 
§ 1. Föregående protokoll 
 Genomgicks och godkändes protokollet från föregående möte 101008 och telefonmöte 
101208.  
 
§ 2. Svenska Celiakiförbundet (SCF) 
Till dagens möte hade representant för SCF lämnat återbud. Beslöts att vi bjuder in SCF:s nya 
generalsekreterare Eva Bengtsson ( eva.bengtsson@celiaki.se ) till nästa möte. 
 
§ 3. Representation från Uppsalaregionen 
 Lena åtog sig att kontakta den ordinarie representanten från Uppsalaregionen, som deltog 
senast 2007. Behöver nya representanter utses? 
 
§ 4. Incidensregistret  
Uppföljning av data t.o.m. år 2010 pågår. Mycket angeläget att barnen registreras med 
fullständigt personnummer. För de celiakifall som saknar fullständigt nummer pågår försök 
att komplettera redan inrapporterade data.Viktigt att rapporterande kliniker får återkoppling 
på sin rapportering i form av nationella incidenssiffror och data gällande den egna kliniken. 
Styrgrupp för registret är Anneli (registeransvarig), Kalle Kappinen (gastrosektionens 
ordförande) och Lotta H (arbetsgruppens representant). Styrgruppen tar ställning till 
ansökningar om att få ut data från registret. 
Anneli och Olof deltog i december 2010 i ett möte på KI arrangerat av Per Lewander rörande 
den planerade plattformen till ett register över barn med kroniska sjukdomar. F.n. dominerar 
reumaregistret medan IBD-registret inte finns med. Mycket utvecklingsarbete återstår. Nästa 
möte sker110330, då Olof deltar som vår representant. 
Vi konstaterade ånyo att celiakiregistret behöver moderniseras och bli web-baserat 
 
§ 5. Planerad enkät om diagnoskriterier och uppföljning av barn med celiaki 
Inför dagens möte hade deltagarna fått ett förslag till formulär gällande nationell enkät om 
dagens diagnostiska rutiner och uppföljningen av barn med celiaki utarbetat av Daniel och 
Lars. Vi diskuterade en del ändringar och kompletteringar. Lars fick i uppdrag att färdigställa 
enkäten jämte ett följebrev. Enkäten planeras distribueras av resp. regionansvarig 
gruppmedlem inom hennes/hans region med önskemål om svar senast 110228. Möjligen kan 
prel. resultat rapporteras vid gastrosektionens årsmöte i Umeå 110405. 
 
§ 6. Dagens gäst Magnus Ström 
presenterade sig. Magnus är sedan 1976 vuxengastroenterolog vid Universitetssjukhuset i 
Linköping och från början av 1980-talet celiakiansvarig vid kliniken. Han är 
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specialintresserad av celiakiserologi och refraktär celiaki (definierat som celiakipatient som 
har kvarstående enteropati och inte svarat på glutenfri kost inom 2-3 år). Svensk 
Gastroenterologisk Förening har utsett Magnus att leda en grupp med uppgift att utarbeta 
nationella riktlinjer rörande diagnostik av celiaki på vuxna. Övriga medlemmar i denna grupp 
är Ole Suur, Mikael Lördahl, Lars Agréus, Claes Hallert, Anders Kilander och Klas Sjöberg 
(Magnus beklagade att han inte funnit någon kvinnlig gastrokollega med celiakiintresse!). 
Magnus var inbjuden till dagens möte för att diskutera celiakidiagnostiken på vuxna och hur 
överföringen av celiakipatienter från barnklinik till vuxensidan bör organiseras. 
 
§ 7. Överföring av celiakipatient som fyllt 18 år från barnklinik till vuxensidan 
Det saknas idag enhetliga rutiner för överförandet från barn- till vuxenklinik. Stora skillnader 
föreligger i Sverige. Det är även ett problem för mottagande vuxenklinik att celiakipatienterna 
under barndomen utretts olika och att slemhinneutläkning numera sällan dokumenteras med 
läkningsbiopsi under pågående glutenfi diet (GFD). Det är svårt att värdera patientens 
compliance till GFD.  
Vi diskuterade tänkbar rutin att celiakipatient som blivit överårig för barnklinik i första hand 
remitteras till gastroenterolog-/internmedicinsk klinik för att registreras och först därefter ev. 
vidareremitteras till primärvården, där sannolikt tillgången på dietistkompetens är bristfällig. 
Vi kom även in på frågan vilka prov som behöver kontrolleras vid celiaki, bl.a.  
celiakiserologi, TSH, PTH, blod- och vitaminstatus.  
 
§ 8. Dagens gäst Anna-Karin Åberg 
representerar Equalis, ett samarbetsorgan mellan Sveriges Kommuner och Landsting, IBR 
(BMA:s yrkesförening) och SLS. Equalis består av 15 – 20 expertgrupper, varav en är klinisk 
immunologi, där Lotta Dahle, Linköping, är ordförande och Anna-Karin ledamot med ansvar 
för celiaki. Drygt 20 laboratorier deltar i programmet och sänder 4 gånger om året vardera 2 
blodprover för att säkerställa samstämmigheten i celiakianalyserna. År 2007 skrev gruppen ett 
PM om celiakidiagnostiken. Detta PM skall nu revideras. Anna-Karin skickar 2007 års PM till 
Lars f.v.b. till övriga medlemmar i arbetsgruppen. 
Daniel är författare till en artikel i Am J Gastroenterol från år 2009 om celiakiserologi. 
Arbetsgruppens medlemmar skall få artikeln per mail. Noteras att ingen internationell 
standard finns för cut-off-nivåer i testerna. Phadias test dominerar. Daniel påpekar att ELISA-
analyser har metodologiska brister jämfört med RIA. 
Vi konstaterade att celiakiserologin verkar bli allt viktigare i diagnostiken och att därför 
analysmetodiken är ett angeläget ämne för gruppen att engagera sig i. Lena påpekade att 
celiakiserologi är barnklinikernas största lab.kostnad, och att serologi skall jämföras med 
endoskopisk tarmbiopsi, som kostar 10.000 SEK.  
 
§ 9. Möte på Grand Hotel, Stockholm 
Planeringen av ett möte på Grand Hotel 2012 hann inte diskuteras vid dagens möte. Detta får 
vi ta upp vid kommande möten. 
 
§ 10. Kommande nationella och internationella evenemang 
110127 BLF:s Gastrosektion, Lund. 
110315 ”Celiakidagen i Norrköping”. Arrangör Claes Hallert. 
110404-08 BLF:s Barnvecka, Umeå, med gastrosektionens årsmöte 110405 
110517-20 Svensk Gastroenterologisk förenings Gastrodagar, Umeå 
110525-28 ESPGHAN, Sorrento 
110620-110622  International Coeliac Disease Symposium, Oslo 
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§11. Nästa arbetsgruppsmöten 
Telefonmöte:  måndag 2011-03-14  kl. 16 – 17. Kallelse med telefonnummer kommer per e-
mail före mötet. 
Nästa arbetsgruppsmöte fredag 2011-09-16  kl. 10 - 16, Läkaresällskapet, Stockholm. 
Kallelse och agenda kommer per e-mail före mötet.   

 
 
Vid protokollet    
Lars Stenhammar    


