
Ledare 

Efter en tidig avfärd från Stockholm och Göteborg möttes vi av våren i Malmö. Närhet till konferens 

och hotell var mycket uppskattat. Det var en väl planerad och givande konferens med spännande 

föreläsningar, posterutställningar och live skopier. I vanlig ordning bjöd industrin på en toppen fin 

utställning. Tack Malmö för en välorganiserad och mycket givande konferens. Stort fokus lades på 

vårt årsmöte då vi skulle rösta fram om FSGS och SEGP skulle slås ihop till en förening.  Vi har under 

våren haft digitala träffar SEGP/FSGS där vi diskuterat fördelar om att nybilda en gemensam förening 

för omvårdnadspersonal inom gastroenterologi och endoskopisk verksamhet. Med stor glädje kan vi 

informera att både SEGP och FSGS medlemmar röstade för att bilda en gemensam förening. Så 

framtiden för oss alla blir att arbeta fram nya stadgar för en kommande förening. Vi ser stora fördelar 

med detta då vi samlar kompetens och erfarenhet och bildar en stark förening som bland annat 

kommer arbeta för utbildning och kompetensutveckling.  Mer information om hur det utvecklas 

kommer framöver. 
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Mitt stora intresse för endoskopi gjorde att jag fokuserade på detta område. Jag fastnade bland 

annat för en spännande poster om Plenvu som många endoskopienheter valt att införa. Plenvu kan 



kanske komma bli det efterlängtade laxermedel vi alla har väntat på. Renare tarmar och mindre 

obehag för våra patienter att dricka. Vi håller tummarna! Lärorika och spännande live skopier med 

hög teknologi som AI, under vattenresektion av stor polyp med komplikation som åtgärdades direkt. 

Föreläsningar om ESD där man känner tacksamhet och respekt för att få förmånen att få vara med 

om den avancerade utvecklingen inom endoskopi. Förutom allt innehåll så var det fantastiskt roligt 

att få träffa både gamla och nya kollegor som är nog så viktigt.  

Gastrodagarna i Malmö var topp. 
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