
  

                                                             
 

Verksamhetsberättelse för  

Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal  

2017-05-17--2018-05-16 
 

Under det gångna året har styrelsen bestått av  

 

Ordförande samt ESGENA representant, Ingrid Karström, Kristianstad 

Vice ordförande, Ruth Svedlund, Linköping  

Kassör, Gill Bergh, Falköping 

Sekreterare, Åsa Jirvelius, Stockholm 

Ledamot, Catarina Lövgren, Uppsala. Ansvarig ansökningar rese- och utbildningsbidrag 

Ledamot Ulrika Tullberg, Stockholm. Ansvarig utbildningar 

Ledamot, Susanne Andersson, Piteå. Ansvarig hemsidan  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett årsmöte, ett styrelsemöte och fem telefonmöten. 

Årsmötet hölls i Göteborg 2017. Alla möten protokollförda, justerade och arkiverade. En stor 

del av styrelsearbetet har bestått av informella kontakter via telefon och e-mail.  

 

Styrelsen har genom endoskopiutskottet varit delaktig i planeringen av Svenska 

Gastrodagarna i Falun 2018. Föreningen har varit delaktig i utbildningsdagen i Linköping som 

genomfördes i september 2017.  En utbildningsdag för sjuksköterskor inom gastroenterologi 

och hepatologi där ämnet var, Grundutbildning inom IBD. 

  

Styrelsen har fördelat arbetet på följande sätt: 

 

Ordförande har varit styrelsens representant i SGF:s Endoskopiutskott. Ordförande har varit 

styrelsens representant till Svenska Gastrodagarna i Falun genom endoskopiutskottet.  

Ordförande har tillsammans med representanter för vårdhygien och medicinteknisk expertis 

arbetat med att revidera befintliga hygienföreskrifter i vårdhandboken för endoskopisk 

verksamhet.   

 

Ordförande har även varit SEGP:s representant i ESGENA (European Society of 

Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates) som är den europeiska föreningen 

för personal som arbetar inom endoskopi och gastroenterologi, samt deltagit i en arbetsgrupp 

där fokus varit på utbildningsfrågor. Ordförande har som föreningens representant varit 

delaktig i ett av ESGENAS möten. 

 

Ordförande och vice ordförande har haft kontakt med industrin angående samarbete med 

SEGP. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med FSGS, Föreningen för 

sjuksköterskor inom gastroenterologi i Sverige och industrin deltagit i planeringen av 

utbildningsdagen i Linköping 2017 samt deltagit i planeringen inför kommande 

utbildningsdag i Linköping 2018. 



  

Sekreteraren har skrivit alla protokoll från styrelsemöten, telefonmöten och arkiverat alla 

mötesprotokoll. Sekreteraren har också distribuerat alla medlemsutskick via e-postlistan och 

allt material till Gastrokuriren och tillsammans med kassören uppdaterat medlemsregistret 

samt e-postlista. 

 

Kassören har ansvarat för föreningens ekonomi, medlemsavgifter och adressändringar samt 

tillsammans med sekreteraren ansvarat för medlemsregistret. Kassören har också redovisat 

föreningens ekonomi och balansräkning på årsmötet. 

 

En ledamot har varit ansvarig för rese- och utbildningsbidrag och har tagit emot alla 

ansökningar, meddelat beslut till sökande och ansvarat för att alla reseberättelser kommit in 

till SEGP. Reseberättelserna har sedan publicerats i Gastrokuriren och arkiverats.  

 

En ledamot är webbmaster och ansvarar för hemsidan www.segp.nu. 

 

Styrelsen har genom utbildningsansvarig ledamot och Webb-ansvarig ledamot under 

verksamhetsåret, enligt önskemål från medlemmarna, inventerat och synliggjort vilka 

utbildningar som finns för SEGP:s medlemmar att söka. Dessa utbildningar redovisas i 

kalendern på hemsidan som uppdateras fortlöpande. Styrelsen har under året lagt stort fokus 

på utbildningsfrågor och har även undersökt möjligheten till att starta en utbildning av 

endoskopipersonal. 

 

Vid SEGP:s årsmöte i Göteborg, 2017, genomfördes en omröstning där SEGP:s medlemmar 

röstade för en ny gemensam förening medan FSGS medlemmar röstade nej.   Detta medförde 

att ingen ny förening bildades och att ordförandena i respektive förening inte längre är 

adjungerade i SGF;s styrelse.  

 

Vi vill från styrelsens sida framföra ett varmt tack till de samarbetspartners som på olika sätt 

under året bidragit med stöd till föreningen. 

  

Styrelsen har haft glädjen att tilldela följande utbildningsbidrag/stipendium: 

Stipendium till ESGENA/UEGW Wien 2018: 

Marie Berndtsson undersköterska från Stockholm 

 

Resestipendium 2018: 

Lotta Langer endoskopist från Karlstad 

 

SADE mötet i Köpenhamn 2018: 

Sara Abedini endoskopist från Falköping/Skövde 

 

ECCO mötet 2018:  
Ingen sökande  

 

Svenska Gastrodagarna i Falun 2018: 

Rose-Li Ljungberg sjuksköterska från Kristianstad 

Åsa Blom sjuksköterska från Uppsala 

Madelene Grandell sjuksköterska från Uppsala  

Karin Höglund sjuksköterska från Karlstad 

 

http://www.segp.nu/


Getingestipendium:   
Ingen sökande 

 

Kommande kongresser: 

Europeiska mötet, ESGENA/UEGW, Wien 20 - 24 okt 2018 

SADE, Stockholm 14 - 18 januari 2019 

ECCO, Köpenhamn 6 - 9 mars 2019 

Svenska Gastrodagarna Jönköping 8 - 10 maj 2019  

 

 

 

 

Styrelsen vill tacka den lokala kommittén i Falun för årets Gastrodagar och ett stort tack till 

SGF för deras stöd till föreningen. 

 

Falun 2018-05-16 

 

 

Åsa Jirvelius 

sekreterare i SEGP 

 


