Svensk förening för pediatrisk gastroenterologi, nutrition och hepatologi

Telefonmöte 2015-11-24
Närvarande: Bernadetta Majerczyk, Lars Ekstav, Birgitta Davidsson-Barden, Petter Åberg och Audur
Gudjonsdottir.
§1

Mötet öppnat. Mötessekreterare Audur Gudjonsdottir.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Genomgång av protokoll. Godkänd.

§4

Aktuella aktiviteter och rapporter
a)

b)
c)
§5

Planerade aktiviteter 2015/2016
a)
b)

§6

Dokumentet från ESPGHAN gällande barngastroenterologin som specialitet. Ingen av
ämnesgrupperna har avslutat sitt arbetet. Vi ska titta på de olika nivåerna och anpassa
till Läns-, Region och Universitetsnivå. Mål att hinna tills nästa möte. Audur och Birgitta
– lever, Lars och Petter – gastro och Olof och Bernadetta – nutrition. Jämföra med
andras mål tex endokrin/diabetes.
Årets magkänsla – Birgitta ska fixa intyg och ram med motiveringen som är nu översatt
till tyska.
Hemsidan – Lars tittar på att aktuella kurser, mötesprotokoll och reseberättelser
kommer med. Marianne fortsätter som webbmaster.

Barnveckan 2016. Prelim. Program: motilitet och akute buk. Bernadetta håller kontakten
med arrangörana och förberätter årsmöte 2016.
Leverveckan feb 2016. Många kommer att vara närvarande från styrelsen så möjlighet
till ett styrelsemöte.

Summer schools.
a)
b)

Aktuella Summer Schools: Hepatologi i Ungern 27-30 april 2016.
Inga nyinkomna ansökningar om bidrag.

c)

Reseberättelser har kommit från Silvia Malenicka, läggs på hemsidan.

§7

Ekonomi: Petter berättar att Swish inte startad ännu. BLF har utdelat 20.000 till BLF gastro,
bör användas till någon form av utbildning, får diskuteras på kommande möten.

§8

Checklistor för nya ST 2015. Bernadetta har inskickad kommentar.

§9

SoS utredning gällande barnkirurgin: Genomgång av nackdelar och fördelar med denna
ansökan tex hur många patienter rör det sig om, kirurgis barnkompetens i risk i regionerna,
jämlike vård, praktiska svårigheter med transport och för familjerna vardagslivet. Bernadetta
undersöker bättre och skissar på svar.

§ 10

Övriga frågor handlade om IBD dagarna och fortsatt organisation av det mötet med
ekonomisk stöttning från BLF gastro. Eva Lindberg avgår som ordförande för mötet. Jonas
Ludvigsson tillsammans med arbetsgruppen får komma med förslag på vilka ska ingå i
arbetsgruppen inför 2016. Lars E håller kontakten med Örebro.

§ 11

Nästa möte: 160113 16-17 telefonmöte. Bernadetta undersöker om vi kan ha styrelse i
samband med leverdagarna i Stockholm 160210.

§ 12

Avslut

