
	
NAVN	PÅ	UDVALG:	Årsberetning	for	2017-2018	
	
Udvalgsmedlemmer:	
Gitte	Leth	Møller	(2015)		 	 Formand.	Overlæge,	FAS	
Hvidovre	hospital	
Klaus	Johansen	(2016)	 	 Overlæge,	FAS	
Odense	
Ida	Kangas	(2016)		 	 1.reservelæge,	YL	
Herning	
Vibeke	Brix	Christensen	(2012)		 Overlæge,	FAS,		
Rigshospitalet	
Kasper	Dalby(2015)	 	 Overlæge,	FAS	
Odense	universitetshospital	
Jens	Jakob	Herrche	Petersen	(2017)									Afdelingslæge,	YL		
Esbjerg	
	
	
	
Udvalgets	aktiviteter	i	året	2017-2018:	
 
Udvalgets møder har overvejende være afholdt via skype, dog med et ”face to face-møde” ved vores årlige 
DASPGHAN møde på Vejlefjord. DASPGHAN er et fælles årsmøde for læger og sygeplejersker med interesse for 
pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring, mødet afholdes i september 
 
I årets løb har vi diskuteret fagområdeuddannelse. Vi har diskuteret hvorledes vi sikre at pædiatrisk GH&E lever op til 
europæisk standard både på de store universitets hospitaler og på de minder lokale sygehuse. Konklusionen er blevet at 
gastro-udvalget ønsker at fastholde den nuværende 3 årige ekspertuddannelse og præciser denne således at GH&E er 
inkluderet som kurser. Og samtidig vil vi arbejde for at der bliver lavet kortere 1-2 årige forløb. Forløb der sikre 
vidensdeling mellem afdelingerne og kan fastholde et højt fagligt niveau overalt på landets afdelinger. Vi har drøftet 
hvorledes dette kunne organiseres. Og at en mulighed er at, der blev etableret rotations stillinger til formålet og en 
udbygning af fællesambulatorier. Udvalget vil arbejde videre med emnet.  
 
I forbindelse med ændringerne dvs. afslag til tilskud til glutenfri kost til børn og unge med cøliaki har vi haft kontakt til 
Ankestyrelsen, og Cøliaki foreningen, uden at dette dog har givet anledning til en løsning. Konklusionen er at der er 
behov for en ændring i lovgivningen hvis familierne skal have tilskud, udvalget vil arbejde videre med dette.   
 
Desuden arbejdes med fælles instrukser for: 

  
Galdevejsatresi: Afventer godkendelse børnekir før den kan komme i høring, der er desuden plan om studie der ser på 
effekt af den ændrede vejledning (bl.a. at billirubin grænsen for HIDA-skanning ændres til internationalt niveau)  
Refluks: vejledning på vej inkluderende de seneste europæiske guidelines (marts 18)   
Desuden er vejledning om Eosinofil øsofagit på vej, ALAT-stigning hos børn, til revision, Neonatal leversvigt på vej 
Lactose-malabsorption er sendt i høring.  Og sidst men ikke mindst forsøger vi at få en bred gruppe til at arbejde på 
vejledning ift Recidiverende mavesmerter, da udredning af disse håndteres forskelligt i regionerne. 
	
	
Underskrevet	udvalgsformanden	
Dato	20.5.18	Gitte	Leth	Møller		
	

	



	


