Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition
Protokoll från telefonmöte från 140527 kl 16.00-17.00
Närvarande: Henrik Arnell, Audur Gudjonsdottir, Bernadetta Majerczyk, Olof Sandström och
Birgitta Bårdén.

§ 1. Henrik Arnell öppnade mötet. Olof Sandström valdes till mötessekreterare.
§ 2. Dagordningen godkändes. Tillägg med tre övriga frågor.
§ 3. Protokollet 140304 godkändes, skickas som pdf av Henrik till webmaster.
§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter
a) Flera i gruppen besökte Barnveckan 8-9/4 2014 och upplevde det som ett bra möte med
trevlig stämning och gastrodelen fick klart godkänt.
b) Årsmötet hölls i samband med Barnveckan i Malmö. Det var lika många medlemmar på
mötet som det brukar vara ungefär. Ställningstagande till om kommande årsmöten ska
förläggas vid Barnveckan görs från år till år. Under årsmötet diskuterades hur föreningens
pengar ska användas och regler för stipendier vilket blev aktuellt vid behandlandet av
Dimitrios Tapsas ansökan nedan. Ett annat ämne som togs upp var hur den minskade
sponsringen från industrin ska hanteras och ämnet har lämnats vidare till avgående
ordföranden i BLF Olle Söder.
c) Ang 2014 års Magkänsla-pris; Målet är att fortsätta med priset och frågan om kandidat tas
upp under senare möten.
§ 5. Planerade utbildningar under hösten 2014
a) Ang IBD-dagarna i Örebro 16-17/10: datumet för mötet har ändrats till 9-10/10! Audur
pratar med Robert Sahlman som sitter i planeringsgruppen om att informationen bör nå ut
till klinikerna.
b) Ang Riksstämman 4/12 seminarium om FGID: I samband med årets Riksstämma kommer
ett 2-timmarsseminarium om FGID att anordnas i samarbete med vuxenläkare.
c) Tarmssviktsmöte har tidigare anordnats omkring vartannat år. Göteborg har tidigare varit en
tänkbar arrangör under hösten 2014 men har i nuläget inte möjlighet pga hög
arbetsbelastning. Definitivt beslut skjuts på framtiden men Stockholm våren 2015 skulle
kunna vara ett möjligt alternativ.
§ 6. Summer schools
a) Bernadetta tar tills vidare på sig uppgiften som utbildningsansvarig i styrelsen och kommer
att se till att hemsidan uppdateras med uppgifter om nya utbildningar via ESPGHAN och
kommer även att se till att information når ut till medlemmar i SPGHN och till STstudierektorer. Vi diskuterade vilka som ska kunna erbjudas stipendium och kom fram till att
det är viktigt att information om möjligheten sprids till medlemmar och att intresserade
läkare även utanför universitetssjukhusen ska erbjudas resestöd.
b) International symposium PiBD Rotterdam 10-13/9
a. Ansökan om bidrag – Dimitrios Tapsas, Stockholm; ansökan bifalles med bidrag på
max 5000 kr eller max 50% av kostnaden för kongress, resa och uppehälle.

§ 7. Ang ekonomi, och nya medlemmar; Petter deltog inte i mötet, ingen rapport därför.
§ 8. Övriga frågor
a) Barnonkologi har blivit godkänd som subspecialitet. Frågan om andra nya subspecialiteter
ligger nere för närvarande. Birgitta skriver till BLFs ordförande Jonas Ludvigsson med en
fråga om ämnet måhända bör aktualiseras igen.
b) Uppdatering av kontaktlista på hemsidan. Medlemmarna i styrelsen lämnar arbetsadress och
aktuell e-postadress som sedan läggs upp på hemsidan av webmaster Mats Eriksson.
c) Inbjudan till SPGHN att delta i ett möte 26/8 om att initiera mer forskning om användandet
av läkemedel till barn, SwedPedMed. Henrik kommer att gå om han har möjlighet och andra
inom SPGHN eller andra engagerade uppmuntras att delta.
§ 9. Nästa telefonmöte må 2/9 16.00-17.00.
§ 10. Avslut

