Svensk förening för pediatrisk gastroenterologi, nutrition och hepatologi

Möte i samband med IBD-dagar i Örebro 2015-10-08
Närvarande: Bernadetta Majerczyk, Audur Gudjonsdotter, Lars Ekstav, Birgitta
Davidsson-Barden och Petter Åberg.
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Mötet öppnat.
Dagordningen godkändes.
Genomgång av protokoll. Förtydligas att GHN har en heldag under Barnveckan.
Aktuella aktiviteter och rapporter
a. Specialistdokument. Diskussioner om randningar, hur utbildningen ska
läggas upp osv. Vi delade upp oss i ämnesgrupper: Audur och Birgitta –
lever, Lars och Petter – gastro och Olof och Bernadetta – nutrition. Målet
att förslag ska finnas till nästa möte.
b. Årets magkänsla tilldelas Giulia Enders, författare till ”Charmen med
tarmen”. Birgitta har författat en motivering som kommer att översättas
och skickas till författaren. Motiveringen bifogas till detta dokument.
c. Hemsidan. Kalendarium med information om ESPGHANs årsmöte,
världsmötet, P-IBD, Cambride Masterclass och ESPGHAN Summer schools.
Länk till ESPGHANs sida för övriga aktiviteter.
§5. Planerade aktiviteter 2016
a. Barnveckan 2016. En heldag tisdag 26 april. Barnkirurg Rolf Kristoffersson
från Akademiska barnsjukhuset och Niklas Nyström. Halvdag akut buk +
radiologi och en halvdag ”motilitet”. Hur mycket från Östersund? Andra
aspekter på motilitet som IBS? Behandling av motilitetsstörningar?
Önskvärt med ett praktiskt perspektiv.
b. Leverveckan 2016. Stöd från SPGHN till 10 medlemmar.
c. Andra aktiviteter under 2016? Ett ämne som vi tror kan finnas generellt
intresse för är ”födoämneskänslighet ur ett gastroenterologiskt
perspektiv”.
§6. Summer school. Annonseras på hemsidan enligt §4c. Stöd kommer att lämnas
retroaktivt till Timo Käppi och Marianne Malmquist för deltagande i Summer
school Levertransplantation.
§7. Ekonomi. Två nya medlemmar. Vi beslutar att prova införa Swish som
betalningsmetod. Betalningspåminnelse kommer att skickas ut en gång per år i
januari.
§8. Övriga frågor:
a. 151202 hålls ett BLF delföreningsmöte som Bernadetta kommer att gå på.
Till mötet önskas förslag på bra ”barnmått”. Längd, vikt, slutlängd och BMI
är några förslag. Kommer att diskuteras vidare på nästa telefonmöte.
BLFs ordförande vill inte att delföreningar uttalar sig i BLFs namn. Om vi
har någon pressansvarig efterfrågas och svaret på den frågan är nej.
§9. Nästa möte. 24/11 kl 16.00.
§10. Avslut.

