
Protokoll	  från	  SPGHNs	  styrelsemöte	  131017	  

Plats:	  I	  anslutning	  till	  IBD-‐dagarna	  i	  Örebro,	  Undinsalen,	  RSÖ	  

Tid:	  Torsdagen	  2013-‐10-‐17	  kl	  11.15-‐12.15	  

Närvarande:	  Henrik	  Arnell,	  Torbjörn	  Lind,	  Pia	  Karlsland-‐Åkeson,	  Audur	  Gudjunsdottir,	  Bernadetta	  
Majerczyk	  

§1	  Mötet	  öppnades	  av	  Henrik,	  och	  vi	  valde	  honom	  till	  mötessekreterare.	  

§2	  Dagordningen	  godkändes	  med	  tillägg	  av	  ett	  par	  övriga	  frågor;	  a)	  fråga	  fr	  BLF	  om	  framtida	  
läkartillgång	  (BM)	  och	  b)	  förslag	  till	  temautbildningsdagar	  kring	  nutrition	  (TL).	  

§3	  Genomgång	  av	  föregående	  protokoll	  130903	  som	  godkändes	  utan	  tillägg	  eller	  förändringar.	  
Torbjörn	  skickar	  en	  pdf-‐kopia	  till	  webmaster	  Mats	  A	  Eriksson	  för	  publicering	  på	  hemsidan.	  TL	  kollar	  
att	  önskemål	  om	  upplagda	  dokument	  på	  hemsidan	  enl	  tid	  protokoll	  blivit	  tillgodosett.	  

§4	  Aktuella	  aktiviteter	  och	  rapporter	  

a) Delföreningsmöte	  på	  riksstämman	  4/12	  kl	  13-‐16	  (HA).	  Vi	  önskar	  ta	  upp	  frågan	  om	  
fortlöpande	  vidareutbildning	  med	  certifiering	  av	  specialister,	  frågan	  om	  ST-‐läkarens	  behov	  av	  
en	  välfungerande	  barngastro/-‐nutritionsplacering,	  frågan	  från	  BIVA	  om	  behovet	  av	  högre	  
natriumtillsatser	  vid	  iv	  hydrering.	  
	  

§5	  Planerade	  utbildningar	  under	  hösten	  2013	  –	  våren	  2014	  

a) Parenteral	  nutrition	  i	  Malmö/Lund	  16/1	  (Pia).	  Om	  PN	  och	  CVK:er.	  Vad	  använder	  vi	  för	  
blandningar?	  Komplikationer	  vid	  PN-‐användning.	  Under	  eftermiddagen	  fokus	  på	  vaskulär	  
accessproblematik.	  Koagulation.	  Radiologi.	  Viktigt	  att	  Informera	  brett	  och	  omgående	  ang	  
detta	  möte.	  

b) Leverveckan	  i	  Stockholm	  4-‐7/2	  –	  förslag	  att	  sponsra	  på	  samma	  sätt	  som	  sist	  (HA).	  Vi	  beslutar	  
att	  sponsra	  10	  barnläkares	  deltagare	  genom	  att	  betala	  en	  dags	  deltagaravgift	  a	  900	  kr.	  

c) Barnveckan	  i	  Malmö	  7-‐10/4	  –	  preliminärt	  program	  (HA).	  Ett	  program	  är	  presenterat	  och	  
föreläsare	  har	  tackat	  ja.	  Nu	  väntar	  vi	  på	  OK	  från	  arrangörerna.	  Preliminärt	  årsmötesdatum	  
och	  tid	  8/4	  kl	  17.00-‐18.00.	  
	  

§6	  Summer	  schools	  (TL)	  

a) Hepatology	  Summer	  School	  i	  Salerno	  i	  sommar.	  Torbjörn	  återkommer	  till	  nästa	  möte	  med	  
detaljer	  såsom	  datum	  och	  deltagaravgift.	  

b) Principdokument	  för	  nya	  regler	  för	  sponsring	  av	  utbildningar	  (TL).	  Torbjörn	  har	  tagit	  fram	  ett	  
utkast	  till	  ny	  policy	  om	  deltagande	  i	  nationella	  och	  internationella	  kurser.	  Vi	  antar	  förslaget	  
med	  smärre	  förändringar,	  bl	  a	  diskuteras	  till	  vilka	  vi	  riktar	  oss,	  och	  beslutar	  att	  i	  första	  hand	  
vidga	  möjliga	  sökande	  från	  enbart	  specialisters	  deltagande	  i	  Summer	  schools	  till	  specialisters	  
deltagande	  även	  i	  andra	  lämpliga	  utbildningar.	  Till	  nästa	  möte	  ska	  vi	  besluta	  vilka	  årliga	  
summor	  vi	  ska	  föreslå	  årsmötet	  att	  ställa	  till	  förfogande,	  samt	  hur	  mycket	  varje	  sponsrade	  
deltagare	  maximalt	  kan	  få.	  
	  

§7	  Ekonomi,	  nya	  medlemmar	  

a) I	  Petter	  Åbergs	  frånvaro	  gavs	  ingen	  kort	  ekonomisk	  rapport,	  eller	  medlemsdito.	  	  



	  

§8	  Övriga	  frågor	  

a) Inventering	  av	  barnläkartillgången	  (BM):	  BLF	  har	  frågat	  sina	  specialistföreningar	  om	  
tillgången	  på	  intresserade	  ST-‐läkare,	  specialister,	  grenspecialister,	  pensionsavgångar,	  samt	  
medlemmar	  i	  intresseföreningen,	  etc.	  Sannolikt	  och	  förhoppningsvis	  har	  frågorna	  också	  gått	  
ut	  till	  verksamhetscheferna	  på	  resp	  sjukhus.	  Bernadetta	  sammanställer	  nu	  de	  svar	  vi	  fick	  in	  
vid	  vår	  föregående	  genomgång,	  i	  samspråk	  med	  Torbjörn,	  Carola,	  och	  kollar	  antalet	  
medlemmar	  i	  föreningen	  med	  Petter	  och	  skickar	  in	  det	  vi	  klarar	  att	  besvara.	  
	  

b) Om	  nutrition	  (TL):	  Vi	  diskuterar	  ett	  återkommande	  möte	  (varje	  –	  var	  annat	  år)	  med	  fokus	  på	  
nutrition,	  men	  med	  olika	  Teman,	  såsom	  njursjukdom,	  leversjukdom,	  hjärtsjukdom,	  cancer,	  
inflammatorisk	  tarmsjukdom	  etc.	  På	  så	  sätt	  hoppas	  vi	  kunna	  nå	  barnläkare	  med	  andra	  
kompetensområden,	  samt	  dietister	  och	  sjuksköterskor	  inom	  resp	  område.	  Vi	  (SPGHN)	  skulle	  
vi	  kunna	  vara	  ”huvudman”	  för	  dessa	  möten	  och	  vi	  diskuterade	  att	  bjuda	  in	  företag	  för	  att	  
sponsra	  dessa	  möten	  på	  ett	  lämpligt	  sätt.	  	  
	  

§	  9	  Nästa	  möte	  må	  2/12	  kl	  16.00-‐17.00,	  via	  telefon,	  på	  sedvanligt	  sätt.	  

§	  10	  Mötet	  avslutas	  


