Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014
Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala
Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren, Urban Hellgren, Helena
Hildenvall, Maria Lundberg, Johan Persson, Charlotta Rydgård, Per
Vågström

§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Johan Persson.
§ 2 Föregående protokoll från 2014-03-20 gicks igenom.
§ 3 Doktorandsymposium för tropikmedicinsk forskning.
Pia bekräftade de fem doktorand-abstracts som uppgavs i förra protokollet. Doktoranderna har 15 min per person för muntlig presentation.
Arrangörerna har godkänt att de dessutom sätter upp posters utanför lokalen. Pia har erbjudit doktoranderna detta men inte fått respons ännu.
Gabrielle är moderator. Alla inbjuds att ställa frågor under symposiet!
Pia ordnar allt praktiskt för presentationerna, Charlotta ordnar godis med
tropikanknytning som lockbete (Djungelvrål eller dylikt..). Hon erbjuder
sig även att ordna affischer med reklam för symposiet och för årsmötet
och sätta upp dem på konferensen i Gävle redan från måndagen.
Infektionsveckan betalar doktoranderna samt moderatorn Gabrielle’s inträde inklusive lunch föreläsningdagen samt en hotellnatt och resa till
och från Gävle. Pia får inträdet betalt denna dag. Föreningen bistår med
kvarvarande kostnader vilket innebär resa och uppehälle för Pia. Pia hör
med arrangörernas Cecilia Eklund huruvida Helena Hildenvall kan få betala för bara onsdagen. Föreningen betalar Helena Hildenvalls inträde
denna dag och resa (uppehälle ej aktuellt). Helena B och Maria får inträde, resa och logi av arbetsgivaren.
§ 4 Årsmötet i Gävle onsdag 4 juni kl 18.00 -19.00 i Gefle Vandrarhems
matsal med italiensk buffé direkt efteråt. Maria författar kallelsen och
anger att man får anmäla sig till Helena Berggren, tel 073/669 62 19
senast dagen innan om man vill vara med på buffén. Helena Hildenvall

har nu uppdaterat medlemslistans e-postadresser så att kallelsen i år
kan skickas ut per mail. Hon förevisade vår sftihinfo@gmail.com mail för
smidig kommunikation med alla medlemmar. Maria kontaktar arrangörerna och ber dem lägga upp information om föreningens årsmöte på
konferensens hemsida eftersom alla tänkbart intresserade på konferensen inte är medlemmar och får informationsutskicket.
§ 5 Hemsidan. Johan visade statistik för antal träffar på hemsidan som
går upp, i mars 2014 var det över 600. Vi skulle behöva göra om hemsidan till modernare web-verktyg och framförallt så att vi själva kan göra
ändringar istället för att allt ska gå via Peo på Mediahuset. Vi har fått ett
kostnadsförslag från Mediahuset på 47 000 kr i engångskostnad och
därefter 16 000 kr/år där 40 timmars support är inkluderat. Helena H har
kunskap om att detta är mycket dyrt och har istället förslag på att använda Wordpress som har gratisalternativ eller köpa deras ”buisnessvariant” som har mer minne och ett webhotell. Detta kostar 299 USD/år.
Det som skulle ta tid är att lägga över vår nuvarande information på en
ny hemsida. Per och Maria har kontakter som de ska tillfråga om uppläggningsarbetet och vi beslutade att Helena H och Johan samordnar
samt att erbjuda max 20 000 kronor i ersättning. Diskuterades att ha en
öppen del och en lösenordsskyddad del på hemsidan där vi kan lägga
upp föreläsningar, powerpointpresentationer etc. Detta skulle stimulera
flera att bli medlemmar.
§ 6 Stipendier. Urban presenterade de fem ansökningar till stipendierna
som inkommit. En kommitté bestående av Gabrielle Fröberg, Andreas
Mårtensson och Urban Hellgren har bedömt ansökningarna efter vetenskaplig kvalitet och potential samt efter sökandes behov av ekonomiskt
stöd. Slutsatsen blivit en rekommendation att förorda Klara Sondén,
Stockholm och Olof Säll, Örebro. Tyvärr var det ingen kandidat som
hade ansökt om direkt stöd till en minor field study, och vi bör diskutera
hur vi kan omformulera ansökningskriterierna till nästa år för att få fler
sökande till direkta fältprojekt, och även till projekt inom internationell
hälsa. Eventuellt är det mer lockande att ge ett, större stipendium istället
för två mindre. Denna diskussion ska fortsättas på nästa möte.
Styrelsen biföll kommitténs förslag. Urban meddelar alla sökande per
brev och tackar för visat intresse samt meddelar stipendiaterna att de får
mottaga diplom i samband med dokorandsymposiet i Gävle om de har

möjlighet. Johan tillverkar ett diplom och Maria skriver på i egenskap av
ordförande och delar ut dem. Per ombesörjer utbetalningarna à 15 000
kr per stipendiat.

§ 7 FESTMIH. Maria var på styrelsemöte med FESTMIH där man bl a
planerade inför nästa ECTMIHmöte i Basel 2015. Den nya ordföranden
lanserade en idé om att ordna ytterligare ett möte i form av en vetenskaplig endagskongress. De planerar ett möte i London 21 november
2014 på temat vektorburna sjukdomar. Man bedömer att det kan komma
150-200 deltagare. Vi har nu fått brev där våra åsikter efterfrågas. Styrelsen anser att det är tveksamt hur många som kan åka till London över
en dag, och att ämnet är alltför heterogent och inte endast adresserar
tropikmedicinska ämnen. Frågan är även om det kommer låginkomstländer till gagn, som det står i FESTMIHs stadgar. Ett förslag är att lägga
upp föreläsningarna på hemsidan för att få det tillgängligt för flera på ett
mer ekonomiskt sätt.
Man frågar också om vi har åsikter om hur man bäst uppdaterar sin
hemsida, vi ger råd angående vilken diskussion vi har avseende vår
egen hemsidas uppdatering.
Fråga inkommit om vi vill prenumerera på tidningen TM o IH till reducerat
pris. Det mesta kan vi få access till via våra arbetsplatser, och särskilt KIanställda har full access, varför vi inte ansåg denna prenumeration nödvändig.
§ 9 Våra visioner. Charlotta var på infektionsläkarföreningens fortbildningsmöte inom tropikmedicin i Torekov och träffade många infektionsläkarkollegor som efterfrågade forum för tropikmedicinska diskussioner
utan att känna till SFTIH. Per berättade att man startat ett samarbete
mellan kliniker i mellansverige (Jönköping, Växjö, Borås, Kalmar, Göteborg, Linköping) där man ska träffas och presentera och diskutera fall.
Vår förenings hemsida kan nog dock inte fungera för dylika falldiskussioner eftersom det innebär att vi måste vara medicinsk garant för att det
som sägs är korrekt. Däremot kan man ha en lista på kontaktpersoner
som har specialkunskap inom olika områden som man får kontakta.

I våra stadgar står även att vi ska förmedla information och kontakter till
studenter som önskar utföra projektarbeten inom tropikmedicin. Vår förening skulle kanske arbeta med att samla information om alla de nätverk,
kurser, utbyten och samarbeten som redan finns inom tropikmedicin och
internationell hälsa i Sverige och lista dessa kontakter på vår hemsida. Vi
kan bjuda in respektive organisationer att presentera sig på vår hemsida
och bli en ”sambandscentral”. Helena Hildenvall erbjöd sig att samla in
denna typ av information, alla i styrelsen inbjuds att förmedla de kontakter vi har till henne.
Viktigt att inbjuda medlemmar att publicera på hemsidan för att göra den
mer attraktiv.
Många uppskattade tidningen Tropiknytt som tidigare skickades ut av
föreningen. På ett sätt har den kanske inte samma plats i dagens ITsamhälle, men vi beslutade att föreslå infektionsläkarföreningen att få en
sida i tidningen ”Infektionsläkaren” som kommer 4 gånger per år med
tips på intressanta tropikämnen.
Förslag även på artiklar om arktisk medicin inom internationell hälsa som
bl a Birgitta Evengård i Umeå håller på med.
Vi planerar även att organisera någon form av konferens med tema inom
internationell hälsa, t ex Läkare i Världens arbete med gömda flyktingar i
Stockholm, med inbjudna deltagare från andra NGOs, ex journalister.
Detta får planeras vidare på nästa långa möte.
§ 6 Nästa möte Diskussion om frekvensen av möten där det är svårt och
dyrt för många att resa. Vi beslutade att ha heldagsmöten då det ger
mycket större möjlighet till konstruktiva diskussioner. Nästa möte 29 september kl 10-16 i SLS lokaler i Stockholm, Maria bokar rum och lunch.
Därefter telefonmöte onsdag 19 november kl14.30-15.30.
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Maria Lundberg, ordförande

