
Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och 
Hepatologi 
 
Telefonmöte tisdagen 2015-05-19 kl 16.00-17.00 
 
Närvarande: Bernadetta Majerczyk, Audur Gudjonsdottir, Petter Åberg, Olof Sandström, Lars Ekstav. 
Saknas: Birgitta Davidsson-Barden 

§ 1. Mötet öppnas av Bernadetta Majerczyk, till mötessekreterare valdes Audur Gudjonsdottir 

§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg av ett ämne Biosimilaris 

§ 3. Genomgång av protokoll 
Protokollet godkändes efter små justeringar av namn som Bernadetta gör. 

§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter 

a) Dokumentet från ESPGHAN gällande barngastroenterologin som specialitet 
Diskussion startar om hur vi ska anpassa denna till svenska förhållanden t.ex. vilka centra bör man 
tjänstgöra, hur länge och vad är rimligt att man gör krav på i teoretiskt kunnande och praktiskt 
utförande t.ex. skopior, behandlingsskopior.  
Alla i gruppen ska läsa över och skicka sina synpunkter samt vilket område man skulle kunna jobba 
på vidare i mindre grupp. Tidsplan slutet av maj. 

b) Årets magkänsla – Ingen läst boken och vi får se vad Birgitta har kommit fram till vid nästa möte. Vi 
tar upp detta på nästa möte igen. 

c) Ny hemsida – vem kan vara kontaktperson? Lars Ekstav blir kontaktperson. 
d) Livsmedelsverkets livsmedelslista på remiss hos oss. Bernadetta har redan svarat och godkänd listen 

med stöd av sina dietister. Den ska granskas 2ggr/år så ofta möjlighet att ändra på. 

§ 5. Planerade aktiviteter 2015/2016 

a) IBD dagarna i Örebro. Programmet börjar få form, arrangörana har frågat om vi kan stötta 
kostnader för gästföreläsare. Alla överens att det ska kunna gå, Eva Lindberg får vara i kontakt med 
Bernadetta och Petter.  

b) Barnveckan 25-28 april 2016. Bernadetta har fått mail från Urban Tiren med frågan om våra förslag 
till programmet. Akut buk, barnkirurgi, motilitetsstörningar, samarbete med andra t.ex. Rtg. 
Genomgång och diskussioner om vårdprogrammet HP. Inget förslag på Workshop. Troligen en hel 
dag. 

§ 6. Summer schools 

a) Aktuella Summer Schools under att annonsera? 
Nutrition 5-7 juli Chambridge. Endoskopi 15-19 sept, Sheffild, UK. Transplantation 30 sept-3 okt, 
Croatia. Liver 27-30 april 2016, Ungern. 

b) Nyinkomna ansökningar om bidrag? 
Inga 

c) Reseberättelse från Thomas Casswall 
Mycket bra reseberättelse har kommit från Thomas Casswall, förslag att lägg ut på hemsidan. 

§ 7. Ekonomi, nya medlemmar? (Petter) 

§ 8. Övriga frågor 

Biosimilars, saknas barn studier men pågående i Norge. IBD arbetsgruppen får 

Diskutera frågan. Bernadetta kontaktar Ulrika Fagerberg. 

 

§ 9. Nästa möte  
Telefonmöte: 2 sept. kl 16-17  

Möte under IBD dagarna i Örebro 8-9 okt.  


