
Protokoll	  fört	  vid	  telefonmöte	  2012-‐08-‐29	  med	  Svenska	  föreningen	  för	  Pediatrisk	  Gastroenterologi,	  
Nutrition	  och	  Hepatologi,	  SPGHN.	  

Närvarande:	  Ordf.	  Henrik	  Arnell,	  Carola	  Kullberg-‐Lindh,	  Torbjörn	  Lind	  samt	  vid	  protokollet	  Helen	  
Rosenqvist.	  

§	  1.	  Mötet	  öppnades.	  Till	  sekreterare	  för	  mötet	  utsågs	  Helen	  Rosenqvist.	  

§	  2.	  	  Dagordningen	  godkändes.	  

§	  3.	  Styrelseprotokollet	  godkändes	  efter	  att	  några	  rättelser	  utfört	  

	  Fortsatt	  kommer	  protokollen	  efter	  att	  de	  godkänts	  på	  nästkommande	  möte	  att	  formateras	  till	  PDF	  fil	  
o	  överskickas	  till	  webmaster	  för	  att	  publiceras	  på	  hemsidan.	  	  

§	  4.	  Beslöts	  att	  styrelsemötet	  i	  samband	  med	  Örebrodagarna	  äger	  rum	  kl.	  18.00	  d	  18/10	  2012.	  Plats	  
för	  mötet	  beslutas	  senare.	  	  

§	  5.	  Utbildningar	  planerade	  o	  önskade.	  

a)	  IBD	  dagarna	  Örebro	  18-‐19/10	  2012.	  

b)	  Celiakimöte	  

Undertecknad	  har	  framfört	  styrelsens	  önskemål	  till	  Lotta	  Webb	  om	  ett	  Celiakimöte	  och	  framfört	  
förfrågan	  om	  ett	  sådant	  är	  planerat.	  Det	  framkom	  att	  något	  sådant	  ej	  planerats.	  	  Ett	  stort	  antal	  
medlemmar	  har	  hört	  av	  sig	  om	  vilka	  de	  nya	  nationella	  riktlinjerna	  ska	  se	  ut	  för	  diagnos	  sättning	  av	  
celiaki.	  Torbjörn	  tar	  under	  mötets	  gång	  kontakt	  med	  Olof	  Sandström,	  medlem	  i	  celiaki	  gruppen	  som	  
bekräftar	  att	  något	  möte	  ännu	  inte	  är	  planerat.	  

Styrelsen	  kommer	  fortsatt	  att	  efterlysa	  ett	  mycket	  snart	  möte	  för	  genomgång	  de	  nationella	  
riktlinjerna	  för	  Celiaki	  diagnos	  och	  hur	  de	  ska	  implementeras.	  	  Mötet	  skulle	  kunna	  vara	  i	  Umeå	  med	  
länkade	  deltagare	  –	  elektroniskt.	  Alternativt	  ”vanligt”	  möte	  v12	  2013.	  

c)	  Barnveckan	  i	  Karlstad	  22/4-‐26/4.	  

Gastro	  -‐	  nutritions	  tema	  block	  kommer	  att	  förläggas	  till	  onsdagen.	  	  Ämnena	  blir	  funktionell	  
buksmärta,	  IBS,	  Helicobacter	  pylori,	  IBD,	  samt	  ett	  block	  om	  parenteral	  nutrition	  som	  också	  vänder	  sig	  
till	  	  mer	  seniora	  deltagare	  med	  längre	  erfarenhet	  inom	  pediatriken.	  

Carola	  frågar	  Robert	  Saalman	  om	  IBD-‐gruppens	  intresse	  för	  att	  föreläsa	  o	  specifikt	  ämne.	  

Styrelsens	  förslag	  är	  genomgång	  av	  IBD-‐gruppens	  förslag	  till	  handläggning	  av	  patient	  med	  fulminant	  
kolit.	  Ska	  vi	  här	  i	  Sverige,	  nationellt	  ”rakt	  över”	  använda	  internationella	  riktlinjer?	  

Som	  bonus	  kommer	  buksmärta	  att	  var	  ett	  tema	  under	  Barnsmärtföreningens	  block	  på	  torsdags	  em.	  

d)	  Leverveckan	  v	  6	  2013.	  

Barntema	  kommer	  att	  förläggas	  till	  torsdagen.	  	  Ämnena	  är	  möjligen	  klara	  o	  Henrik	  kontaktar	  Antal	  
Nemeth	  som	  medverkar	  i	  programgruppen	  för	  denna	  information.	  Information	  måste	  snart	  komma	  



ut	  om	  mötet.	  Styrelsen	  beslutar	  att	  bidra	  med	  900	  kr/SPGHN-‐medlem	  då	  vi	  vanligtvis	  har	  utbildnings	  
dag	  kostnadsfri.	  Styrelsen	  ser	  det	  som	  viktigt	  att	  öka	  kunskaperna	  hos	  medlemmarna	  inom	  området	  
Hepatologi.	  Då	  det	  finns	  ett	  möte	  för	  detta	  ändamål	  planerat	  vill	  vi	  ge	  medlemmarna	  möjlighet	  att	  
delta	  till	  en	  låg	  kostnad.	  	  Max	  kostnad	  totalt	  som	  föreningen	  kommer	  att	  stå	  för	  kommer	  att	  vara	  
20	  000	  kr.	  Vi	  hoppas	  därmed	  på	  ca	  20	  –	  25st	  deltagare	  från	  föreningen.	  

e)	  IBS-‐dag	  våren	  2012.	  

Prioritet	  får	  vara	  för	  Celiakimöte	  om	  ett	  ”elektroniskt	  möte”	  ej	  är	  genomförbart.	  

Som	  ett	  alternativ	  blir	  presentation	  av	  pilotstudie	  från	  Stockholm	  som	  är	  prospektiv	  och	  
internetbaserad	  för	  barn	  med	  IBS.	  Samt	  förstås	  en	  dag	  i	  helhet	  om	  IBS	  –	  funktionella	  buksmärtor.	  

f)	  Beslutades	  att	  vid	  detta	  möte	  ska	  Årsmötet	  äga	  rum	  –	  v	  12	  2013	  

§	  6	  Niklas	  Nyström	  från	  Uppsala	  åker	  på	  Summer	  school	  i	  Madrid	  september	  2012.	  Styrelsen	  beslutar	  
vid	  dagens	  möte	  att	  dela	  ut	  stipendium	  för	  hela	  mötesavgiften	  100euro.	  Detta	  betalas	  ut	  när	  
reseberättelsen	  är	  styrelsen	  tillhanda.	  	  Att	  betala	  hela	  kostnaden	  är	  ett	  undantag	  från	  föreningens	  
regel	  då	  kostnaden	  är	  låg.	  

§	  7	  Kassören	  var	  inte	  närvarande	  så	  punken	  bordlades.	  	  

§	  8	  Henrik	  Arnell	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  1177.se	  representant	  Karl	  Lindgren	  o	  framfört	  att	  
det	  saknas	  barnperspektiv	  i	  råden	  för	  ex	  IBD.	  Nyorientering	  o	  uppdatering	  	  pågår.	  

§	  9	  Ansökning	  tiden	  att	  delta	  som	  expert	  i	  Livsmedelsverkets	  gemensamma	  grupp	  för	  barn	  o	  
vuxna	  inom	  området	  nutrition	  går	  ut	  d	  3sept.	  Det	  blir	  föreningens	  uppdrag	  att	  bevaka	  att	  
barnens	  intresse	  blir	  optimalt	  bevakat.	  

§	  10	  Nästa	  möte	  planers	  till	  tisdagen	  d	  25/9	  kl.	  16.00	  

	  

Vid	  protokollet	  

Helen	  Rosenqvist	  

	  

	  

	  

	  

	  


