Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi
Möte i Örebro Torsdag 2012-10-18
Deltagare: Henrik Arnell, Helen Rosenquist, Pia Karlsland Åkeson, Petter Åberg och Carola
Kullberg-Lindh
§ 1. Mötet öppnades. Carola valdes till sekreterare.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3.Tidigare styrelseprotokoll gicks igenom och godkändes. Carola skickar protokollet till
webmaster.
§ 4. Diskussion om sammansättning av arbetsgrupper och principer för utnämning av nya
ledamöter. Henrik har fått en fråga om detta från en medlem. Beslut att aktivt (t.ex. via höstoch vårutskick) uppmana medlemmar att anmäla intresse för deltagande i arbetsgrupper och
styrelsen till respektive arbetsgrupp eller till styrelsen. Styrelsen har i sin tur att beakta
geografisk spridning, genusperspektiv med mera och fattar formellt beslut om
arbetsgruppernas sammansättning.
§ 5. Planerade utbildningar under våren 2013:
a) Diskussion av kommande årsmöte 2013 med ämnena FGID och celiaki.
Efter diskussion beslutades att hålla mötet 19/3 med start kl. 10.
Celiakiarbetsgruppen kommer att ha ett kort informationsmöte först för att uppdatera
om implementering av nya vårdprogrammet. Därefter ägnas resten av dagen åt att i
workshop-form arbeta fram ett vårdprogram om funktionella buksmärtor, något som
redan förarbetats av Ola Olén m fl.
Planerat avslut kl.17 och därefter årsmöte kl. 17-18.
Preliminärt förmöte för styrelsen 18/3.
b) Diskussion om Barnveckan i Karlstad 22/4-26/4 2013 då gastroprogrammet har två
dubbeltimmar 24/4. Efter diskussion av synpunkter från Celiakiarbetsgruppen
uppnåddes enighet om att Barnveckan är ett viktigt forum för att nå ut med det nya
vårdprogrammet också till barnläkare som inte i huvudsak sysslar med
gastroenterologi. Henrik kontaktar Eva Albinsson för att efterhöra om det finns något
ytterligare utrymme i programmet för denna programpunkt. I annat fall behöver man
stryka något av de planerade ämnena: HP och funktionella buksmärtor (första
dubbeltimman) och behandling av akut, svår IBD och TPN (andra timman). En
möjlighet är att bara kort informera om HP-vårdprogrammet alternativt spara TPN till
hösten 2013.
Henrik informerade om att gastrosektionen inte kommer att deltaga vid
smärtsektionens programpunkt på torsdagen.
c) Leverveckan i Stockholm 6-8/2 2013.
SPGHN sponsrar med 900:- till de först anmälda 25 medlemmarna.
Intresserade anmäler sig till Henrik och separat till arrangören.

d) Hösten 2013. Var och en diskuterar tänkbara ämnen på hemmaplan och ny frågan
hänsköts till nästa styrelsemöte.
§ 6. Summer schools. Reseberättelse från Niklas Nyström har ännu inte inkommit.
Carola påminner.
§ 7. Ekonomi och medlemmar. Petter hade inget nytt att meddela i denna fråga.
§ 8. Övriga frågor
a) Isis Amer Wåhlin, ny förvaltningsläkare i Barnrådet, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen
i Stockholm har efterfrågat om det finns kunskapskrav för barnendoskopister. Vi
konstaterade att vi inte känner till några sådana i Sverige och Henrik meddelar Isis
detta.
b) Beträffande Swibregs styrgrupp så är Ulrika Fagerberg nyinvald i denna. Det behövs
också en utbildningsansvarig för södra Sverige. Det beslöts att gå ut aktivt och höra om
någon är intresserad.
c) Barndietisterna har bildat en arbetsgrupp för barngastroenterologi, nutrition och
hepatologi och vill ha oss som referensgrupp. Detta välkomnas.
§ 9. Nästa möte kommer att hållas 27/11 2012 kl 16.00-17-00
§ 10. Avslut

Vid datorn: Carola Kullberg-Lindh

