Protokoll för styrelsemöte för
Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och
Hepatologi
Telefonmöte
Tisdagen 2015-01-13 kl 16.00-17.00
Närvarande: Audur Gudjonsdottir, Birgitta Davidsson-Barden, Petter Åberg, Henrik Arnell, Olof
Sandström, Bernadetta Majerczyk

§ 1. Mötet öppnas, val av mötessekreterare
Mötet öppnades av Henrik Arnell. Till sekreterare valdes Bernadetta.
§ 2. Godkännande av dagordning med ev. tillägg
Dagordningen godkändes med tillägg av 2 ämnen för diskussion under övriga frågor: kurser för ST
inom pediatrik samt SKLs remiss gällande förskrivning av livsmedel.
§ 3. Genomgång av protokoll 141126
Protokollet godkändes efter små justeringar som Birgitta ser till att de införs i protokollet och
mailar till vår webmaster Mats för att få upp det på hemsidan.
§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter
a) Höstbrev
Skickades ut av Henrik i början av december. Det tog upp de aktiviteter vi haft under 2014,
informerade om hur man ansöker om pengar till summer school samt hur man blir medlem
i SPGHN.
b) Ordförandemötet 3/12 – kort rapport
Henrik deltog i detta möte. Sammanfattningsvis diskuterades: Utbildningsguiden.
Subspecialiteterna. ST-läkarutbildningen samt fortbildningen för specialister. LIF-avtalet
och problemen med att hitta finansiering för utbildningar. Barnveckan. De olika
delföreningarnas ekonomi – vår förening ligger bra till, mycket tack vare att vi organiserar
IBD dagarna årligen. BLF har en bra ekonomi och utlovade att kunna ge ekonomisk hjälp för
at tex utveckla delföreningars hemsida. Önskemål finns från BLF att delföreningarna flyttar
sina hemsidor till gemensam bas. Marianne Bergström kan vara behjälplig
(mariannebergstrom0201@gmail.com) i framtiden om detta blir aktuellt för vår förening.
Kommunikationen med BLFs styrelse upplevs som bra, tex kan man läsa aktualiteter via
Facebook.
a. Frågan om medlemmar som inte är läkare
Denna togs upp på ordförandemötet. På vårt möte idag kommer vi fram till att inte
göra stora förändringar. De medlemmar som inte läkare kan kallas associerade, vilket
stämmer med vår förenings stadgar. Gällande medlemsavgifter från dessa se vidare
under ekonomi.
§ 5. Planerade aktiviteter 2015
a) Leverveckan 3 - 6 februari – hur ser det ut med anmälningar?
Inga anmälda till denna via oss ännu, vi inväntar intressenter i sista minuten.
Barnprogrammet kommer att vara 5/2 och den workshop som är på em är kostnadsfri.

b) Barnveckan 20-23 april med gastrodag 21/4
Intressant program väntar. På fm föreläsningar om IBD (Ulrika Fagerberg, Petter
malmborgsamt Rober Saalman), på em nutrition (screening av barn inlagda på sjukhus i
Sverige – Torbjörn Lind, Umeå) och presentation av Sachsska barnsjukhusets team för små
barn med uppfödningssvårigheter.
c) SPGHN Årsmöte rum 307 17.00-17.45
a. Ämnen till diskussion?
Att inför årsmötet välja kandidat för ”årets magkänsla”. Att den nya styrelsen åtar sig
att jobba fram en ”skuggplan” för hur man blir en barngastroenterolog i Sverige.
§ 6. Summer schools
a) Aktuella Summer Schools under att annonsera?
Det finns just nu 3 summer school att söka via ESPGHAN. Den första i Cambridge i juli
gällande nutrition, den andra på Sheffield i september gällande endoskopi och den tredje i
sept/oktober i Kroatien gällande transplantation. Bernadetta kontaktar Mats skyndsamt för
att få upp info på hemsidan.
b) Nyinkomna ansökningar om bidrag?
Ansökningar ska mailas till bernadetta.majerczyk@gmail.com. Ingen har inkommit ännu.
§ 7. Ekonomi, nya medlemmar?
Petter har skickat ut påminnelser till de läkare som inte betalat in avgift på länge. Vi avstår från att
skicka påminnelser till andra yrkesgrupper. De som betalar sin avgift i alla fall får tills vidare göra
detta, beslut om andra åtgärder får tas framöver.
§ 8. Övriga frågor
a) Årets magkänsla? Börja fundera!
Alla styrelsemedlemmar får fundera ut en kandidat till nästa styrelsemöte då vi röstar fram en
vinnare som sedan presenteras på årsmötet i april.
b) 2015 Kursboken inför ST2015
Bernadetta har skickat in en kort kommentar på utbildningsutskottets (Eva Albinsson)
utskick gällande en sista revision av de ST kurser som ska gälla för ST 2015. Gällande
barngastroenterologin handlar det om en kurs inom barn och ungdomsmedicin där vi
endast påpekat vissa ändringar i tidigare beskrivna kursmål tex att PEG byts ut mot
gastrostomi.
c) SKLs remiss gällande förskrivning av livsmedel
Detta är en fråga som styrelsen jobbat med under några år för att få en ändring där man
inte bara ersätter specifika diagnoser utan efter behov gällande svåra symptom i olika
situationer tex funktionshindrade barn som behöver specialkost. Henrik väntar till ½ med
att skicka in sitt remissvar så att vi kan hinna läsa lite noggrannare och kommentera.
§ 9. Nästa telefonmöte?
a) ti 25/2 2015 kl 16.00-17.00?
§ 10. Avslut

