Till alla medlemmar i SPGHN
Här kommer en tidig sensommarhälsning till alla utvilade och sommarbruna kollegor tillika
medlemmar i SPGHN från ordförande Arnell som just nu sommarjobbar på den vackra barnkliniken i
Visby.
Jag vill allra först passa på att påminna om allt som vi uträttat under våren. Från djupet av mitt
hjärta: Tack för allt engagemang! Se bara (jag har säkert glömt hälften):
Februari: Många av oss deltog i Leverveckan i Stockholm, där vi subventionerade deltagande för en
handfull medlemmar.
Mars: Vi höll en välbesökt workshop i Stockholm i mars om funktionella magtarmbesvär. Vårt
regionala vårdprogram finns att ladda hem på
www.produktionssamordning.se/Global/Vardsamordning/Dokument/Publikationer/Vardprogram/RV
_Smartdominerade_FMT_barn_och_ungdom_2013_webb.pdf Ett utkast till gemensamt
vårdprogram kommer under hösten!
April: Flera av föreningens medlemmar höll uppskattade föreläsningar vid Barnveckan i Karlstad –
tack för det! Ni hittar dem och de andra föreläsningarna under
www.blf.net/blf_ny/barnveckan/barnveckan_2013/barnvecka_2013.htm
Maj: Vid ESPGHANs möte i London i maj representerades SPGHN av massor av duktiga medarbetare
vid diverse muntliga och skriftliga presentationer, i arbetsgrupper och paneldiskussioner.
Därefter vill jag uppmana er boka in följande SPGHN‐höjdpunkter redan nu:
Höstens viktigaste medlemsmöte – IBD‐dagarna i Örebro 17‐18 oktober. Anmäl er på
www.orebroll.se/uso/ibdmote201310 . Missa inte detta!
Leverveckan i Stockholm 4‐7 februari 2014. En hel del av pediatriskt hepatologiskt intresse kommer
att avhandlas – se www.leverveckan.se .
Heldag om pediatrisk parenteral nutrition i Malmö/Lund den 16 januari 2014:
"Parenteral nutrition hos barn ‐ Var står vi? Vart går vi?"
Vilka TPN‐lösningar ska vi använda och varför? Vilka fettlösningar är bäst och när? Hur undviker vi
och behandlar vi komplikationer hos långtids PN‐beroende barn? Hur förebygger, upptäcker och
handlägger vi olika bristtillstånd hos långtids PNberoende barn? Hur förbättrar vi PN‐beroende barn
och deras föräldrar till så god livskvalitet som möjligt?
Ansvariga för mötet är Irene Axelsson och Pia Karlsland Åkeson, som återkommer med detaljera
tidigt höst. Boka in 16 januari!
Vid Barnveckan 2014 i Malmö 7‐10 april 2014 kommer SPGHN att bidra med ett fint
barnhepatologisk program, något som många medlemmar efterfrågat. I samarbete med bl a BLFs
delsektion för barninfektioner kan ett mycket intressant program utlovas. Våra Visby 2013‐08‐17

föreläsningar planeras till tisdag eftermiddag 8/4 (obesitas, NAFLD, autoimmuna hepatiter mm) och
onsdag förmiddag 9/4 (infektiösa hepatiter), program kommer förhoppningsvis inom kort.
SPGHN:s årsmöte kommer att hållas i Malmö i direkt anslutning till Barnveckans
eftermiddagsföreläsningar den 8 april 2014. Kanske kan vi gå ut och äta tillsammans efter detta?
Vidare rekommenderas ett besök på SPGHN:s hemsida www.blf.net/gastro . Där hittar ni massor av
matnyttigt, t ex:
Vårt gemensamma vårdprogram om bl a Hp‐infektioner, GERD, celiaki och IBD.
För er intresserade av detaljerna – följ styrelsens arbete via protokollen ‐ ni också våra
kontaktuppgifter om ni vill höra av er till någon av oss.
Reseberättelser från de medlemmar som varit på Summer Schools (och som föreningen sponsrat).
Ett kvalitetssäkringsdokument angående pediatriska endoskopier har tagits fram på begäran av
Stockholms läns landsting – kommer inom kort att läggas upp.
Jag vill till sist passa på att rekommendera en 5‐dagars SK‐kurs i funktionella magtarmstörningar och
gastrointestinala motilitetsrubbningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset den 30 september ‐ 4
oktober 2013. Kontakta omgående kursansvarig Hans Törnblom (hans.tornblom@gu.se )! Restplatser
kan finnas. Nu har jag säkert glömt något – ni får gärna påminna mig i så fall! Vi ses i höst och i vår!
Mvh Henrik Arnell,
ordförande i SPGHN

