
  

                                                             
 

Verksamhetsberättelse för  

Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal  

2016-05-11--2017-05-17 
 

Under det gångna året har styrelsen bestått av  

 

Ordförande, Ingrid Karström, Kristianstad 

Vice ordförande, Ruth Svedlund, Linköping  

Kassör, Gill Bergh, Falköping 

Sekreterare, Åsa Jirvelius, Stockholm 

Ledamot, Catarina Lövgren, Uppsala. Ansvarig stipendier,  

Ledamot Gunilla Strand, Stockholm. ESGENA representant,  

Ledamot, Susanne Andersson, Piteå. Ansvarig hemsidan  

 

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

Årsmötet hölls i Visby den 11 maj 2016. Alla möten protokollförda, justerade och arkiverade. En 

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

Styrelsen har varit delaktig i planeringen av Svenska Gastrodagarna i Göteborg 2017 och har även 

varit delaktiga i utbildningsdagen i Linköping. En utbildningsdag för sjuksköterskor inom 

gastroenterologi och hepatologi. I år var utbildningen på avancerad nivå och temat var IBD och 

extraintestinala manifestationer. 

Under verksamhetsåret har också en enkät skickats ut till alla medlemmar för att undersöka 

medlemmarnas fördelning, bland annat när det gäller verksamhetsområde, titel, antal år inom 

specialiteten och förslag på vad föreningen kan arbeta vidare med.  

 

Styrelsen har fördelat arbetet på följande sätt: 

 

Ordförande har varit adjungerad i SGF (Svensk Gastroenterologisk Förening) och har deltagit i tre 

styrelsemöten varav av ett internat och två telefonmöten. 

Ordförande har varit styrelsens representant till Svenska Gastrodagarna i Göteborg. Ordförande har 

också varit styrelsens representant i SGF:s Endoskopiutskott. Ordförande har tillsammans med 

representanter för vårdhygien och medicinteknisk expertis reviderat befintliga hygienföreskrifter i 

vårdhandboken för endoskopisk verksamhet.   

 

Ordförande och vice ordförande haft kontakt med industrin angående samarbete med SEGP. 

Ordförande och vice ordförande har tillsammans med FSGS deltagit i planeringen av 

Linköpingsdagen. 

  

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 och  

e-postlistan.  

 

Kassören har ansvarat för föreningens ekonomi, medlemsavgifter och adressändringar och 

tillsammans med sekreteraren ansvarat för medlemsregistret. Kassören har också redovisat ekonomin 

och balansräkningen på årsmötet. 

 

En ledamot har 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 och har deltagit i en arbetsgrupp där fokus varit på 

utbildningsfrågor. Även ordförande har varit delaktig i två av ESGENAS möten. En strävan har varit 

att med guidelines och statements göra utbildningarna i de europeiska länderna likvärdiga samt att 

göra utbildning inom endoskopi till en specialistutbildning.  

 

En ledamot har varit stipendieansvarig och har tagit emot alla ansökningar, meddelat beslut till 

sökande och ansvarat för att alla reseberättelser kommit in till SEGP och arkiverats.  

 

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

 

Vid SEGP:s förra årsmöte röstades det för att SEGP skulle upplösas och att en ny förening skulle 

bildas tillsammans med FSGS. Valberedningarna för FSGS och SEGP har under verksamhetsåret 

arbetat med att ta fram förslag på nya styrelsemedlemmar till den eventuella nya föreningen. Det 

togs också ett beslut på årsmötet att föreningens kapital skulle överföras till den nya föreningen om 

en ny förening bildades  

 

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 Barcelona 2017: 

Jennie Sjöström, endoskopist, sjuksköterska Gävle sjukhus 

 

Resestipendium 2017: 

Åsa Gilstring, endoskopist, sjuksköterska Danderyds sjukhus 

 

SADE mötet i Köpenhamn 2017: 

Ingen sökande 

 

ECCO mötet 2017:  
Maria Seidl, sjuksköterska, Aleris Specialistvård Sabbatsberg 

 

Svenska Gastrodagarna Göteborg 2017: 

Carola Abrahamsson, sjuksköterska, Endoskopimottagningen Halmstad, Hallands sjukhus 

Jenny Pryssander, sjuksköterska, Mag- och tarmmottagningen Falköpings sjukhus, SKAS 

Susanne Haggren, sjuksköterska, Endoskopimottagningen Kristianstad 

Louise Thiberg, sjuksköterska, Mag-och tarmmottagningen Falköpings sjukhus, SKAS 

 

Kungshusens Stipendium 2017: 

Maria Cosic, undersköterska, SUS Malmö 

 

Getingestipendium:   
Ingen sökande 

 

Kommande kongresser: 

Europeiska mötet, ESGENA/UEGW, Barcelona 28 oktober-1 november 2017 

SADE, Oslo 18-19 januari 2018 

ECCO, Wien, 14-17 februari 2018 

Svenska Gastrodagarna Falun, 16-18 maj 2018 

 

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

för deras stöd till föreningen. 

 

Göteborg 2017-05-17 

 

Ingrid Karström 

Ordförande SEGP 

http://www.segp.nu/

