
Telefonmöte - Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, 
Nutrition och Hepatologi 
 
Tisdagen 2015-04-16 kl 17.00-18.00 
 
Närvarande: Birgitta Davidsson-Barden, Petter Åberg, Henrik Arnell och Bernadetta Majerczyk. 
Audur ansluter i slutet av mötet. 
 
§ 1. Mötet öppnades av Henrik Arnell. Till sekreterare valdes Olof. 
 
§ 2. Dagordningen godkändes. 
 
§ 3. Genomgång av protokoll 150225 som godkännes, Petter skickar till webmaster. 
 
§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter 

a) BLFs årsmöte 22/4 kl 17. Birgitta Davidsson-Barden och Henrik Arnell kan möjligen gå och 
diskuterar närmare när datumet närmar sig. 

b) Vi har nu ett förslag till årets ”gut feeling”; till den tyska läkaren Giulia Enders, författare till 
boken ”Charmen med tarmen: allt om ett av kroppens mest underskattade organ”. 

c) Ny hemsida. Beslut om att Marianne Bergström (sekr för BLF) kommer att anställas som ny 
webmaster under 1-2 år med utvärdering efter det. Petter skickar ut arbetsbeskrivning som 
han fått från Marianne. Henrik tillfrågar Marianne under Barnveckan. 

d) Barnkirurgisk förenings nya gastrostomi-riktlinjer. Vi beslutar att vill kan dela riktlinjer med 
Barnkirurgisk förening. När riktlinjerna är helt färdigställda kommer vi att lägga upp på 
SPGHNs hemsida. 

e) Inventeringsmöte Läkemedelsverket och SBU 28/4. Henrik går på mötet och har lämnat 
förslag, bl a biologiska läkemedel, GERD, immunosuppression vid transplantation, PN och 
förstoppningsläkemedel. 
 

§ 5. Planerade aktiviteter 2015 
a) Barnveckan 20-23 april med gastrodag och styrelsemöte 21/4. 
b) SPGHN Årsmöte 21/4 17.00-17.45, rum 307. 

a. Kallelse enligt stadgar ut senast 24/3 inkl info om att motioner ska vara inne 7/4 
b. Verksamhetsberättelse 
c. Förvaltningsberättelse + budget 
d. Revisionsberättelse (Lars B) 
e. Valberedning (Ulrika F, Lars E, Urban T) 
f. Diskussion om aktiviteter 2015-16 

-Urban T kommer att ta upp Barnveckan i Östersund. Diskussion Styrelsen ifall SPGHNs 
årsmöte förläggs till Barnveckan, finns en stor samordningsvinst. Ett alternativ är att lägga 
årsmötet vid IBD-dagarna i Örebro. 
-Uppmaning om att stimulera deltagande i årsmötet från respektive hemort. 
-Aktuellt med workshop för att arbeta med vårdprogram? 

 
§ 6. Summer schools och möten 

a) Aktuella Summer Schools mm 
b) ICDS Prag – celiakimöte  
c) Funktionella tarmssjukdomar i London, 150615 i London. Henrik planerar att åka. 

 
§ 7. Ekonomi 



a) Tomas Casswall har ansökt om stöd att delta som representant i ESPGHANs arbetsgrupp 
för HP. Beslut att stödja ansökan med 5000 kr tas. 

b) Nya medlemmar, intet nytt 
 
§ 8. Övriga frågor – inga. 
 

 
§ 9. Nästa möte 

a) Årsmöte 21/4 2015 kl 17.00-18.00 
 
§ 10. Avslut 


