
Svenska	  Föreningen	  för	  Pediatrisk	  Gastroenterologi,	  Nutrition	  och	  Hepatologi	  
	  
Telefonmöte	  2012-‐06-‐12	  
Närvarande:	  Henrik	  Arnell,	  Pia	  Karlsland-‐Åkeson,	  Carola	  Kullberg-‐Lindh,	  Helen	  
Rosenqvist,	  Torbjörn	  Lind,	  Petter	  Åberg	  
	  
§	  1.	  Mötet	  öppnas.	  Val	  av	  sekreterare.	  
	  
§	  2.	  Dagordning	  godkännes.	  
	  
§	  3.	  Genomgång	  av	  tidigare	  styrelseprotokoll	  (årsmöte	  +	  konstituerande)	  

Vi	  beslutar	  att	  protokollen	  i	  fortsättningen	  ska	  sparas	  som	  pdf-‐fil	  och	  
skickas	  av	  mötets	  sekreterare	  till	  webmaster	  Mats	  i	  detta	  format,	  efter	  
nästa	  mötes	  godkännande	  av	  mötesprotokollet.	  

	  	  
§	  4.	  Samarbete	  med	  gastrodietisterna	  inom	  dietisternas	  riksförbund.	  

Mail	  inkommit	  till	  Henrik	  från	  Josefine	  Gråfors,	  Dietisternas	  Riksförbund	  	  
Man	  önskar	  från	  dietisterna	  gastrosektion	  referensgruppen	  	  för	  pediatrik	  
diskutera	  samarbete	  mellan	  föreningarna	  såsom	  exempelvis	  funktioner	  
som	  remissinstans.	  	  Överenskommes	  att	  de	  välkomnas	  till	  styrelsemötet	  
under	  IBD-‐dagarna	  i	  Örebro.	   	  

	  
§	  5.	  Deltagande	  i	  Barnveckan	  2013	  Karlstad	  

Gastrotema	  preliminärt	  schemalagt	  till	  24/4	  2013.	  Från	  ledning	  för	  
barnveckan	  föreslaget	  upplägg	  med	  föreläsningar	  mot	  olika	  målgrupper	  
ST/spec	  etc.	  Överenskommes	  om	  deltagande	  halvdag.	  Årsmötet	  kommer	  
läggas	  till	  annan	  tid	  och	  plats.	  Öppen	  diskussion	  om	  föreslagna	  
ämnesområden	  såsom	  sammandrag	  från	  våra	  workshops	  ;	  GERD,	  Hp,	  IBS.	  
Bakjourskurs	  IBD?	  TPN?	  

	  	  	  	  
§	  6.	  Utbildningar	  under	  2012-‐13	  –	  planerade	  och	  önskade	  
	   Planerade:	  

-‐IBD-‐dagarna	  i	  Örebro	  18-‐19/10	  2012	  
-‐Barnveckan	  Karlstad	  22/4-‐26/4	  
Önskade,	  ej	  fastställda:	  
Celiakimöte/föreläsningsdag	  i	  höst.	  Helen	  hör	  med	  arbetsgruppen	  gn	  Lotta	  
Webb	  om	  plan	  för	  ev	  möte	  med	  tanke	  om	  presentation	  av	  nya	  riktlinjer.	  
-‐Leverveckan,	  information	  från	  Leversektionen	  om	  planer	  för	  ev	  deltagande	  
-‐Workshop	  om	  funktionella	  buksmärtor.	  Ev	  årsmöte	  i	  samband	  med	  detta.	  
Henrik	  hör	  med	  Lena	  Granquist	  om	  planering.	  
	  

§	  7.	  Livsmedelsverkets	  planer	  med	  anledning	  av	  Penuts	  upphörande	  
Torbjörn	  berättar	  om	  Penut	  –referensgrupp	  till	  Livsmedelsverket	  med	  
medlemmar	  från	  bl	  a	  vår	  förening.	  Livsmedelsverket	  vill	  minska	  antalet	  
expertgrupper,	  tänkt	  omorganisation	  med	  förstärkningar	  inom	  bl	  a	  
skolmat.	  Livsmedelsverkets	  förslag	  är	  att	  man	  får	  ansöka	  till	  dessa	  grupper	  
istället	  för	  att,	  som	  tidigare,	  livsmedelsverket	  utser	  expertgruppen.	  Penuts	  
mandat	  upphör	  vid	  årsskiftet	  2012/13.	  



-‐Skall	  BLF/SPGHN	  uppmana	  lämpliga	  personer	  inom	  föreningen	  att	  söka	  
expertpositionerna?	  Henrik	  föreslår	  för	  BLF	  att	  vi	  inom	  SPGHN	  får	  detta	  
mandat.	  Till	  nästa	  möte	  har	  Pia	  och	  Torbjörn	  kollat	  upp	  ev	  deadlines	  för	  
ansökningar.	  

	  
§	  8.	  	  Ekonomi,	  medlemmar	  

Oförändrad	  bild	  från	  årsmötet.	  En	  handfull	  nya	  medlemmar,	  ett	  fåtal	  
utträden.	  

	  
§	  9.	  Övriga	  frågor	  
	  

ESPGHAN-‐summerschool.	  15.000	  kr	  att	  fördela.	  Max	  50%	  av	  
anmälningsavgiften.	  Fyra	  sökande	  som	  samtliga	  får	  åka	  och	  delar	  på	  
summan	  15.000kr	  =	  3.750kr	  vardera.	  Utbetalning	  sker	  efter	  förväntad	  
reserapport.	  	  

	  
	  
	  
§	  10.	  Nästa	  möte	  
	   Telefonmöte	  22/8	  2012	  kl	  15.45	  
	  
§	  11.	  Mötet	  avslutas	  
	  
Protokoll:	  Petter	  Åberg	  


