Protokoll från SPGHNs styrelsemöte 140120, telefonmöte
kl.16.00‐17.00.
Närvarande: Henrik Arnell, Petter Åberg, Torbjörn Lind, Pia Karlsland‐Åkeson, Bernadetta Majerczyk,
Audur Gudjunsdottir
§1. Mötet öppnades av Henrik Arnell. Till mötessekreterare valdes Audur Gudjonsdottir.
§2 Protokollet godkändes av samtliga.
§3 Genomgång av föregående protokoll från 131202. Petter skickar det som pdf‐fil till webmaster
Mats Eriksson för publicering på blf.net/gastro
§4 Aktuella aktiviteter och rapporter
a) Ang delföreningsmötet vid riksstämman: Henrik har skrivit sammanfattning och skickat ut
den. Sammanfattningsvis har alla liknande problem. Återväxten är problem hos flesta med
delvis undantag i Skåne. De flesta har överskott av pengar som man bör diskutera inom de
olika delföreningarna.
b) PN‐möte i Lund: Pia, Henrik och Audur deltog i PN‐utbildningsdagen i Lund 140116 som var
innehållsrik och bra. Bra deltagande av dem olika yrkeskategorier som kommer i kontakt med
PN barn.
c) Leverveckan i Stockholm: ca 10 kollegor kommer att sponsras, kursavgift för en dag från
SPGHN, skickas till Petter.
d) Barnveckan i Malmö 8‐9/4 2014 har vi gastro‐föreläsningarna. Dessutom laktosintolerans
10/4 morgon.
e) Årsmötet kl. 18‐19 tisdagen 8/4.
a. Kallelse 4 veckor innan (allra senast 11/3). Petter skickar ut den. Motioner ska skickas
in senast 2 v innan (allra senast 25/3), vilket ska framgå av kallelsen.
b. Verksamhetsberättelse 2013, Henrik skriver.
c. Förvaltningsberättelse och budget, Petter skriver.
d. Revisionsberättelse, Lars Browall. Henrik påminner.
e. Torbjörn har suttit i styrelsen i 5 år och kommer att avgå. Han meddelar valberedelsen
detta så de kan komma med förslag på en ny ledamot/ledamöter.
f. Diskussion om hur pengarna ska användas och vilken utbildningsinsats ska ordnas
2014‐2015 skall ske efter avslutat årsmöte.
f) Utbildningsutskottens kursbok (KUST): Henrik har fått in synpunkter och skickat in svar. Hur
detta ska användas inte klart men troligen som underlag när man ska ordna med kurser.
g) Henrik har svarat på remiss från BLF om förslag på deltagare till expertmöte om Hepatit C.
Föreslog Björn Fischler och Afrodite Psaros Einberg.
h) Henrik har svarat på fråga från Rikshandboken om messmör och förstoppning. Man rek
laktulos osv som första råd men uttrycker sig att man har inte vetenskap om messmör men
man kan prova det från 6 mån, inte tidigare pga. saltmängden i messmör.
i) Petter Åberg rapporterar att priset ”årets magkänsla” ännu ej överlämnats till rektorn på den
skola som satsat på att iordningställa toaletter i Norrköping. Positivt med detta pris, sprider

kunskap om vår förening och gör reklam för SPGHN. Ska göra det snart och skicka en liten
notis om detta till Barnläkaren.
§5 Planerade utbildningar under hösten våren‐ hösten 2014 och 2015.
a) Tarmsviktsmöte i Göteborg 2015: Audur har börjad undersöka möjligheten till att ordna ett
möte men och får återkomma med svar i frågan. Ska man ordna ett möte att diskutera
Riktlinjer om PN.
b) IBD‐dagarna i Örebro planeras 16‐17 oktober.
§6 Summer schools och andra utbildningar
a) Hepatology Summer school ‐ info läggs ut på vår hemsida (blf.net/gastro). Avgift 750 Euro.
Sista datum för anmälan 28/2. Förslag att alla i styrelsen mailar ut till intresserade på sina resp
orter. Vi beslutar att som tidigare sponsra ev deltagare som är medlemmar i SPGHN upptill totalt
10.000 kr, dock max halva avgiften/deltagare.
b) Reseberättalse från Summer school i nutrition (Dimitrios Tapsas) ligger på hemsidan.
c) Info om Throne‐Holsts nutritionsstipendium ligger inom kort på hemsidan. Torbjörn fixar. Det
handlar om relativt mycket pengar som kan sökas.
d) Förslag till årsmötet ang vårt nya principdokument för hur fortsatta utbildningar ska bekostas
av SPGHN enl nedan (bifogas också som ett eget dokument):
Stipendier från Svensk Förening för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och
Nutrition (SPGHN) för stöd till vidareutbildning inom föreningens intresseområden
SPGHN har sedan många är erbjudit stipendier till föreningens medlemmar för vidareutbildning inom
barngastroenterologi, hepatologi och nutrition. Dessa har i huvudsak gällt bidrag till kursavgiften vid
de av ESPGHAN organiserade Summer Schools i de olika ämnena.
Från och med 2014 erbjuder SPGHN möjligheten för föreningens medlemmar att söka stipendier för
kursavgift eller resekostnader för relevanta nationella eller internationella kurser inom
ämnesområdena barngastroenterologi, hepatologi och nutrition även utöver ESPGHAN Summer
School.






Föreningen avsätter 25 000 kr per år för detta ändamål, där varje medlem maximalt kan få 5
000 kr per ansökningstillfälle och år i bidrag.
Medlemmar i SPGHN kan fortlöpande under året lämna in ansökningar för ekonomiskt bidrag
till relevanta kurser inom ämnesområdet via e‐post till föreningens sekreterare på
torbjorn.lind@pediatri.umu.se. I ansökan anges tydligt sökandes namn, arbetsplats, kursens
namn inklusive webbadress, datum för kursen och de kostnader som medlemmen söker för.
Kursplanen bifogas.
Man kan inte få bidrag för förlorad arbetsinkomst, ersättning för traktamente, e d.
SPGHNs styrelse behandlar ansökan på nästkommande styrelsemöte och lämnar besked
efter mötet.




Medlem som erhåller bidrag ska ha lämnat en skriftlig rapport från mötet som publiceras på
hemsidan innan pengarna utbetalas.
Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret att tillgodose att specialistläkare har den
kompetens som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter utifrån ansvar och befogenhet och
att det finns planer för specialistläkares kompetensutveckling med hänsyn till verksamhetens
behov. I detta ingår ansvar för specialistläkarens systematiska fortbildning, där såväl aktuella
som kommande arbetsuppgifter ska styra behovet. Föreningens bidrag ersätter på inget sätt
arbetsgivarens skyldighet i detta.

§7 Fick utgå pga att telefonmötet avbröts i förtid.
§8 Fick utgå pga att telefonmötet avbröts i förtid.
§9 Nästa styrelsemöte (telefon) 19/2 kl 16‐17 föreslås. Alla tittar i almanackorna och återkommer.
Därefter ev ett sista möte inför Årsmötet på plats i Malmö på kvällen den 7/4 om vi är där dagen
före.
§10 Mötet avslutas.

