Svenska föreningen för Pediatrisk Gastroenterologi, Nutrition och Hepatologi
Närvarande: Agneta Uusijärvi, Bernadetta Majerczyk, Petter Malmborg, Olof Sandström,
Sara Björck, Birgitta Bårdén och Lars Ekstav.
Torsdag 10 okt 2018 kl.09.30-12.00, konferensrum Sottern, Örebro universitetssjukhus.
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Mötet öppnas. Olof Sandström väljs till mötessekreterare.
Genomgång av förra mötesprotokollet från 180906.
Dagordningen godkänns
Hemsidan. Vi planerar att lägga till ett dokument med ”ovanliga prover”, Birgitta
tittar på gamla, lägger till förslag och mejlar ut.
Omkring 40 betalande medlemmar. Vi planerar att göra reklam för att rekrytera nya
medlemmar. Inga aktuella stipendieförfrågningar.
IBD mötet i Örebro. Inga frågor.
Utbildningsinsats på SGFs gastrodagar i Jönköping 9-10 maj 2019. 1 timme ”Vad bör
en vuxengastroenterolog vet om pediatrik” samt en timme celiaki. Petter har
förmedlat kontakter mellan t ex ”kort-tarmgrupperna” med målet att SPGHN ska bli
en självklar samarbetspartner i olika ämnen. Förslag på inslag från vår sida: D-vitamin
– Pia Karlsland. Bentäthet – Vignir Sigurdsson. IBD och cancer – Ola Olén. (Nils Ekvall
– Wilsons sjukdom. Leversjukdomar hos barn/tonåringar - Afrodite Psaros)
Leverseminarium planerat till mars -19. Schema eller datum är inte klart. Vi planerar
årsmöte i samband med det.
Barnveckan 2019 i Örebro. Temat ”Det svårt sjuka barnet”. Förslag: NEC och
liknande, vätska/nutrition på BIVA, kort tarm, det akut sjuka leverbarnet (en
halvdag?). Vi lämnar förslagen till den lokala komittén.
Det upplevs svårt att rekrytera blivande barngastroenterologer, en orsak bedöms
vara att det inte finns ett fastställt utbildningsprogram. Olof och Bernadetta träffar
gruppen ”blivande barngastroenterologer”. För att komma vidare med arbetet ska
fler ”seniora” läkare knytas till gruppen.
Ny upplaga av ”Barnmedicin” utgiven av Studentlitteratur på gång. Bernadetta har
fått förfrågan om hon kan revidera. Uppmuntras av övriga mötesmedlemmar att göra
det.
Övriga frågor. Frågan om en ”leverarbetsgrupp” tas upp igen. Sarah Björck ser vad
hon kan göra.
Nästa möte 181126.

