Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi
Protokoll från SPGHNs styrelsemöte 141126
Närvarande: Henrik Arnell, Petter Åberg, Audur Gudjonsdottir, Olof Sandstöm, Bernadetta
Majerczyk, Birgitta Bårdén
§1. Henrik Arnell öppnade mötet. Till mötessekreterare valdes Birgitta Bårdén.
Pga telefonstrul tog det lite tid innan mötet kunde komma igång.
§2 Dagordningen godkänd.
§3 Föregående protokoll från 141009 godkändes.
§ 4. Aktuella aktiviteter och rapporter.
IBD-mötet i Örebro var bra och innehållsrikt.
Bernadetta och Petter informerade om SPGHNs styrelse och möjligheten att ansöka om
bidrag till ESPGHAN s summer school. Angående ekonomin kommer Petter att höra av
sig via mail.
§ 5. Planerade utbildningar under hösten 2014
a) Riksstämman 4/12 (ej 5/12) Seminarium kommer att hållas om FGID hos barn,
tonåringar och unga vuxna. Föredragshållare blir Ola Olén och Henrik Arnell,
barnläk.i Stockholm, Stina Störsrud, dietist i Göteborg samt Hans Törnblom, läk. från
Göteborg som föreläser ur ett vuxenperspektiv.
b) Något att ta upp på BLF:s ordf mötet 3/12?
Angeläget att framföra vår oro generellt kring läkarbristen och hur det kommer att bli i
framtiden. Hur blir det med våra subspecialiteter? Hur kommer det att bli efter nyår
med de nya riktlinjerna avseende ersättning vid utbildningar? Ingen har hittills hört
några förslag eller kommentarer från arbetsgivarna. Ett förslag kan vara att var och en
får t.ex. 10 000 SEK/pers/år för utbilning.
Läkarsällskapet kan kanske ge möjligheter till utbildning. Sjukhusen går ständigt back,
svårt att få någon ny budget för detta. Stockholm har 5 dagar/år/läkare.

c) Stockholm Liver Week 3-6 februari 2015 (www.leverveckan.se). Integrativ
multidisciplinär hepatologi kommer att genomsyra kongressen. Önskemål att SPGHN
sponsrar. Torsdag 5/2 workshop som är lite mer pediatriskt inriktad. Bl.a. kronisk
hepatit (Ola Weiland), Food intolerance and other orofacial manifestations after
pediatric livertransplantation (Robert Sahlman), Alpha 1 antitrypsin deficiency
(Vibeke Brix Christensen), PTLD (Tomas Casswall). Kostnad 900 kr/dag, 2000kr för
alla dagar. SPGHN sponsrar de först 5-10 anmälda, info läggs på hemsidan. Henrik
formulerar också ett brev till föreningens medlemmar. Enighet kring sponsring på max
15 000 kr. Deltagandet ska uppmuntras!!!

d) BV 2015 – Framtiden i våra händer, SÖS. Prel. gastroprogram inkl. årsmöte 21/4.
Önskemål har framförts om IBD-föreläsningar och IBD arbetsgruppen ska tillfrågas
om detta. Ett annat tema-förslag är ”Screening av malnutrition på sjukhus” och Olof
kommer att fråga Torbjörn Lind i Umeå om han kan föreläsa om det. Hur
uppmärksammar vi de här patienterna? Onkologernas synpunkter på detta bör också
inhämtas.
e) Årsmötet 21/4 planeras efter programmets slut, ca kl. 17.15.
§ 6. Summer schools
a) Reklam gjordes på IBD-mötet i Örebro. Bernadetta informerar om
nästa Summer school i Nutrition i Cambridge i mitten av juli 2014 och ber webmaster
Mats Eriksson att lägga ut detta på hemsidan.
b) Inga nyinkomna ansökningar om bidrag har inkommit.
§ 7. Ekonomi inget nytt (Petter)
§ 8. Övriga frågor
a) Olof gör reklam för en ”Celiakidag” som kommer att att hållas på Läkaresällskapet
fredag 27/3 (kl. 16.00?) Det är en utbildningsdag för alla som rapporterar till celiakiregistret och är riktat till läkare, sköterskor och dietister. Medverkan är gratis!
b) Prisets för årets ”Magkänsla” har överlämnats till Lena Granqvist!

c) Information om ”Internationella toalett-dagen” 19 november, instiftad av World Toilet
Organization, som uppmärksammar de personer i världen som lever utan toaletter och
värdig hygien.

§ 9. Nästa telefonmöte tisdag 13 januari kl 16-17.
Kommer att innehålla planering inför årsmötet.
§ 10. Avslut
Bilagor: Ramschema Barnveckan

