Protokoll från telefonmöte med Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition
och Hepatologi. Tisdag 2012-04-17 kl 16 00.
Närvarande: Karl Kappinen, Torbjörn Lind, Henrik Arnell, Helen Rosenqvist, Pia KarlslandÅkeson och Carola Kullberg-Lindh.
§ 1. Mötet öppnades och Torbjörn valdes till sekreterare.
§ 2. Dagordningen godkändes.
§ 3. Tidigare styrelseprotokoll, skrivet och utskickat av Carola godkändes.
§ 4. Årsmöte 2012-04-26:
Kalle kommer att avgå som ordförande. Valberedningen har tillfrågat Henrik om posten som
ordförande och han har tackat ja, valberedningen har även tillfrågat Petter Åberg, Norrköping
att bli styrelseledamot. Verksamhetsberättelser från celiakiarbetsgruppen och från Penutgruppen (BLFs och Livsmedelsverkets gemensamma expertgrupp för barnnutrition) förbereds
av respektive grupp. Pia tar kontakt med Olle Hernell i Penut för att efterfråga
verksamhetsberättelse. Inga motioner har inkommit inför årsmötet. Den ekonomiska
revisionen är på gång. Lars Browald kommer att fortsätta som revisor, och Kalle kommer att
fungera som revisorssuppleant. Efter årsmötet, där ordförande och styrelse utses kommer
styrelsen att behöva konstitueras och sekreterare respektive kassör väljas.
§ 5. Utbildningsdagar hösten 2012:
a) Leverpåverkan vid fetma har diskuterats som ett möjligt utbildningstillfälle, då i
samband med Stockholms levervecka under vecka 6, 2013. Carola kommer att
fortsätta diskussionerna med Björn Fischler.
b) Celiaki – presentation av det nya nationella vårdprogrammet. Torbjörn tar kontakt
med celiakiarbetsgruppen och Anneli Ivarsson. (Olof Sandström, Umeå meddelar 1204-18 att även celiakiarbetsgruppen har planer att arrangera utbildning hösten 2012.)
c) IBD-dagarna i Örebro i oktober 2012. Pia tar kontakt med arrangörerna och hör hur
planeringen går.
d) FGID har varit ytterligare ett ämne som diskuterats. Henrik har varit i kontakt med Ola
Olén, Stockholm. Förhoppningar om en utbildningsdag på ämnet funktionella magtarmbesvär finns för våren eller hösten 2013.
§ 6. Vårdprogram:
a) Laktosintolernas. I efterdyningarna efter utbildningsdagen om laktosintolerans har Pia
distribuerat Skånes vårdprogram. Även Stockholm har ett och Pia kommer att förena
de två till ett utkast till nationellt vårdprogram.
b) HP. Tomas Casswall har fått huvudansvaret att sammanställa ett vårdprogram efter
utbildningsdagen 12-02-07. Tyvärr är han för närvarande sjukskriven.
§ 7. Övriga frågor:
a) ESPGHAN Summer School i hepatologi i Bordeaux 12-06-13--16. Tre intresserade
har ansökt om stipendium.
b) BLFs ordförandemöte arrangeras 12-04-26 i samband med Barnveckan i Borås.
SPGHN kommer inte att vara representerat men Kalle kommunicerar med vår
kontaktperson Karin Hallberg i styrelsen.

c) Slutligen avhandlades löst kring mötet på Socialstyrelsen och diskussionen kring
centralisering av barnkirurgin i Sverige.
§ 8. Nästa styrelsemöte blir 12-04-25 kl 19 på Blue Light Yokohama, Åsögatan 170,
Stockholm.
§ 9. Mötet avslutades.

