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SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 
Sektionen för gastroenterologi och nutrition 
Arbetsgruppen för celiaki 
 

Protokoll fört vid sammanträde i arbetsgruppen för celiaki 
2012-02-10, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 

 
Deltagare: Lars Browaldh, Niklas P Nyström, Audur Gudjonsdottir, Lotta Högberg, Olof 
Sandström, Lars Stenhammar, Lotta Webb 
 
§ 1. Föregående protokoll 
 Genomgicks och godkändes protokollet från föregående möte 111014. 
 
§ 2. ESPGHAN:s nya diagnoskriterier 
Huvudämnet för dagens möte var de nya kriterier för celiaki som nyligen publicerats av 
Husby S et al. i J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:136-60 (bl.a. kommenterade av Jenkins 
HR et al, Arch Dis Child 2012;doi:10.1136/archdischild-2011-301198).  
Olof har utarbetat ett förslag till revidering av vårt gällande vårdprogram och därvid anpassat 
skrivningen till ESPGHAN:s nya kriterier. Vi diskuterade många aspekter, bl.a. om vi ska 
följa ESPGHAN helt eller endast delvis. Det gällde frågor som HLA-typning och bestämning 
av endomysiumankroppar (EMA) på alla barn, värdet av deamiderad gliadinpeptid (DGP) och 
gliadinantikroppar (AGA), hur handlägga antikroppspositiva diabetiker och barn med IgA-
brist, PAD-graderingen av tarmbiopsipreparat enligt KVAST (Sveriges tarmpatologer), 
uppföljningen efter diagnos, övervakning av thyreoideafunktionen och ev. blodstatus och 
leverstatus, överförandet till vuxensidan m.m.  
Vid ESPGHAN:s senaste möte i Sorrento i maj 2010 blev det en mycket livlig diskussion om 
riskerna med att frångå biopsiverifierad diagnostik. Husby et al. har genomfört en mycket 
noggrann genomgång av litteraturen och deras förslag till förenklad celiakidiagnostik 
uppskattades kunna reducera biopsibehovet med c:a 50 %. 
Olof noterade våra synpunkter och återkommer med ett nytt förslag till reviderat 
vårdprogram. 
 
§ 3. ”Grand Hotel-möte?” 
Vår ambition har varit att arrangera ett nytt Grand Hotel-möte om celiaki 2013. Ett sådant 
möte fyller en viktig funktion som återrapporteringsforum för alla kliniker/mottagningar som 
träget rapporterar nydiagnostiserade fall till incidensregistret i Umeå. Diskussionen mynnade 
ut i att vi kanske istället bör satsa på ett vidareutbildningsprogram i samband med den s.k. 
Barnveckan 2013. Vi visste inte när och var denna kommer att arrangeras. Frågan tas upp vid 
vårt nästa gruppmöte. 
 
§ 3. Incidensregistret  
Olof gav kort rapport. Vi behöver besluta om vi vill ändra registret till ett kvalitetsregister, 
vilket innebär att flera data behöver inrymmas i rapportblanketten. Vi hoppas att 
rapporteringen inom en inte alltför avlägsen framtid ska kunna bli nätbaserad. 
 
§ 4. Rapport om pågående studier 
Denna punkt skjuts till nästa gruppmöte 
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5. Kommande nationella och internationella evenemang 
120315 Celiakidagen i Norrköping, arrangör Claes Hallert 
120411 – 12 1st International Congress of Gluten Sensitivity & Inflammatory Bowel Disease, 

Teheran 
120423 – 27 Barnveckan, Borås. Gastroprogrammet är 120426 
120427 – 28 ESPGHAN, Stockholm ( www.espghan2012.org ) 
120508 -11 Svenska Gastrodagarna, Malmö 
120511 Disputerar Adina Welander, KI, Stockholm, och Fredrik Norström, Umeå 
120906 – 09 Better life for coeliacs, Helsingfors 
120921 Disputerar Anna Myléus, Umeå 
121020 – 24 UEGW, Amsterdam 
121114 – 18 World Congress on Pediatric Gastroenterology (ESPGHAN och NASPGHAN), 

Taiwan 
121128 – 30 Riksstämman, Stockholm 
2013 46th ESPGHAN meeting, London 
130605 – 08 6th Europaediatrics Congress, Glasgow 
130922 – 25 15th International Celiac Disease Symposium, Chicago 
 
§6. Nästa gruppmöte 
Nästa arbetsgruppsmöte fredag 2012-09-14  kl. 10 - 15, Läkaresällskapet, Stockholm. 
Kallelse och agenda kommer per e-mail före mötet.   

 
 
Vid protokollet    
Lars Stenhammar    


