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Svenska Föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Hepatologi och Nutrition 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2014 bestått av Henrik Arnell (ordf), Audur 
Gudjonsdottir (vice ordf), Bernadetta Majerczyk (sekr), Petter Åberg (kassör), Olof 
Sandström och Birgitta Bårdén (övriga ledamöter).  Lars Browaldh och Karl Kappinen har 
varit revisor resp. revisorssuppleant. Ulrika Fagerberg, Lars Ekstav och Urban Tirén har 
utgjort valberedning. Mats Eriksson har under året fortsatt vara SPGHNs webmaster. 

Vid årets slut hade föreningen (med föregående års siffror i parenets) 101 (171) betalande 
medlemmar, därtill 35 associerade medlemmar som utgörs av dietister och sjuksköterskor, 
därmed inte medlemmar i BLF och därmed betraktade som associerade medlemmar i 
SPGHN. 

SPGHNs styrelse har under året sammanträtt vid åtta tillfällen, varav fysiskt två gånger (inkl. 
konstituerande möte direkt efter årsmötet) och telefonledes sex gånger. 

SPGHNs arbetsgrupper för celiaki och IBD-vårdprogram är aktiva och lämnade inför årsmötet 
in egna verksamhetsberättelser (se www.blf.net/gastro). 

SPGHAN var delaktig i organiserandet av PN-möte i Lund i 2014-01-16. Ett innehållsrikt och 
bra möte med så gott som rikstäckande deltagande av de olika yrkeskategorier som kommer 
i kontakt med PN barn. 

SPGHN bidrog med sammanlagt SEK 9.000 (9.000) för sponsring av sammanlagt 10 (8) 
sektionsmedlemmars deltagande i Leverveckans barndag 2014-02-04, för att uppdatera 
kunskapen hos sektionens medlemmar i Barnhepatologi. 

SPGHN deltog vid Barnveckan i Malmö med ett ambitiöst och mkt välbesökt program 2014-
04-08—09, i samarbete med sektionen för barninfektion, enligt följande: Carl-Erik Flodmark, 
Barnöverviktsenheten, Skånes universitetssjukhus, Malmö och Marie Krantz, Sahlgrenska 
och Skånes universitetssjukhus presenterade vårdprogram ”Obesitas hos barn och 
ungdomar” och förelästa om leverpåverkan vid obesitas hos barn - NAFLD och NASH. Henrik 
Arnell, Antal Nemeth och Björn Fischler, samtliga vid Sektionen för Barngastroenterologi, 
hepatologi och nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus föreläste om transaminasförhöjningar 
hos barn, om autoimmuna hepatiter hos barn och om Hepatit B och C hos barn, respektive. 
Förutom detta avhandlades Hepatit A och Hepatit E hos barn av Håkan Ringberg, Smittskydd 
Skåne och Anders Widell, Klinisk Mikrobiologi, Skånes universitetssjukhus, och Barn med HIV 
i Sverige av Lars Naver, Neonatalverksamheten, Astrid Lindgrens Barnsjukhus och kurator 
Maja Nannesson. Under Barnveckan i Malmö, 2014-04-08 höll vi också föreningens årsmöte. 

SPGHNs IBD-vårdprogramsgrupp var med och anordnade de mycket uppskattade IBD-
dagarna i Örebro 2014-10-16--17. 

SPGHN representerades vid BLF-möte med delföreningarna i Stockholm 2014-12-03 
(protokoll finns på www.barnlakarforeningen.se ). Där togs föreningens representant bl a 
upp vår oro generellt kring läkarbristen och hur det kommer att bli i framtiden och vår oro 

http://www.blf.net/gastro�
http://www.barnlakarforeningen.se/�


2 
 

kring hur kommer det att bli under 2015 med de nya riktlinjerna avseende ersättning vid 
utbildningar. 

SPGHN stöttade seminarium på Riksstämman 2014-12-04 om funktionella mag-
tarmsjukdomar (FGID) hos barn, tonåringar och unga vuxna, som hölls av Ola Olén och 
Henrik Arnell, med deltagande av bl a Stina Störsrud, dietist och Hans Törnblom, läkare från 
Göteborg, genom att föreningen gick in som garant för att de skulle få ersättning för 
resekostnader om sådana uppkom. 

SPGHN erbjöd sponsring för deltagandet i Hepatology Summer School i Salerno, Italien och 
Gastroenterology Summer School i Portugal i september 2014, men inga bidrag utgick då 
inga sökande fanns. Dr Dimitrios Tapsas erhölls SEK 5.000 i stöd för deltagande i PIBD i 
Rotterdam 2014-09-10--13. 

Under 2014 beslöt SPGHNs styrelse att erbjuda föreningens medlemmar att söka stipendier 
för kursavgift eller resekostnader för relevanta nationella eller internationella kurser inom 
ämnesområdena barngastroenterologi, hepatologi och nutrition även utöver ESPGHAN 
Summer Schools. Föreningen avsätter till en början SEK 25 000 per år för detta ändamål, där 
varje medlem maximalt kan få SEK 5 000 per ansökningstillfälle och år i bidrag. Medlemmar i 
SPGHN kan fortlöpande under året lämna in ansökningar för ekonomiskt bidrag till relevanta 
kurser inom ämnesområdet via e-post till föreningens styrelse (i första hand kassören). I 
ansökan anges tydligt sökandes namn, arbetsplats, kursens namn inklusive webbadress, 
datum för kursen och de kostnader som medlemmen söker för. Kursplanen bör bifogas. Man 
kan inte få bidrag för förlorad arbetsinkomst, ersättning för traktamente, e d. SPGHNs 
styrelse behandlar ansökan på nästkommande styrelsemöte och lämnar besked efter mötet. 
Medlem som erhåller bidrag ska ha lämnat en skriftlig rapport från mötet som publiceras på 
hemsidan innan pengarna utbetalas. 

SPGHNs årliga utmärkelse ”Årets Magkänsla” tilldelades framlidna docent Lena Grahnquist, 
tidigare överläkare och sektionschef vid sektionen för Barngastroenterologi, hepatologi och 
nutrition, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, för sin långvariga och passionerade gärning inom 
svensk barngastroenterologi och nutrition. Priset delades ut ett par månader innan Lena gick 
bort. 

SPGHN fortsatte vara aktiv som remissinstans för diverse skrivelser, bl a fick vi i slutet av året 
en remiss från SKL angående förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets 
föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa (”sär-när”) livsmedel. Hänsyn hade där 
tydligt tagits till vår tidigare framförda kritik. Vi yttrade oss också under året på begäran av 
BLFs utbildningsutskott över Socialstyrelsens förslag till den nya ST-utbildningen, och 
påpekade där att Barngastroenterologin riskerar bli ytterligare marginaliserat, då allt färre 
specifika delmål ställs upp.  

Vi överenskom om att börja titta på den av ESPGHAN föreslagna europeiska standarden, 
som under året presenterades i JPGN, för att eventuellt kunna skissa på en framtida svensk 
version av denna. 

SPGHNs hemsida uppdaterades fortlöpande av webmaster Mats Eriksson. 

Stockholm 2015-03-14 

Henrik Arnell, ordf SPGHN 



Årsredovisning av räkenskaperna 2014-01-01 – 2014-12-31,  
Svensk förening för Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 

Resultatrapport 

Intäkter: 
Medlemsavgifter   7800,001

IBD-dagarna 2013, Örebro  6452,00
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IBD-dagarna 2014, Örebro  10 488,00 
 

Ränteintäkter, fastränteplacering 1485,443

Summa    26 225, 44 kr 

 

Utgifter: 

Leverveckan 2014, Stockholm 9000,004

IBD-Dagarna 2014    5650,00  
 

Parenteral Nutrition , Malmö jan-14 2500,005

Plusgirot    468,00 
  

Summa    17 618, 00 kr 

Årets resultat:   8 607,44 kr 

Balansrapport 
Ingående saldo per 2014-01-01 235 529,51 kr 
Årets resultat   + 8 607,44   
Utgående saldo bokfört per 2014-12-31 244 136, 95 kr 
Föreningen har inga skulder. 

Stockholm 2015-04-21 

Petter Åberg, kassör 

Slutkommentar 

                                                           

1 Avser summan av inbetalda avgifter dvs inkl även skuldinbetaln samt förtida inbet av kommande år 
2 Överskott från IBD-möte, lokala arrangörsgruppen hanterar utg och inkomster exkl faktura från 
Margareta Festvåning 
3 I augusti 2011 flyttade vi SEK 100 000 till Nordeas fastränteplacering med 3-månräntor 
4 SPGHN betalade endagsavgift Leverveckan 2014 för 10 medlemmar 
5 Avser resekostnader för 2 föreläsare i samband med möte Parenteral Nutrition, Malmö 2014-01-16 
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