Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte 29 september 2014
Lokal; SLS, Stockholm
Närvarande; Pia Appelgren, Farshad Azimi ,Helena Berggren, Urban
Hellgren, Maria Lundberg, Helena Palmgren, Johan Persson, Charlotta
Rydgård, Per Vågström
§ 1 Till mötesordförande utsågs Maria Lundberg, till sekreterare Helena
Berggren och till justerare Helena Palmgren.
§ 2 Föregående protokoll från 2014-06-04 gicks igenom.
Uppföljning av § 14; Maria har varit i kontakt med Göran Günther och
Camilla Lorant i Infektionsläkarföreningens styrelse angående att SFTIH
önskar ha en sida/ruta i Infektionsläkarföreningens tidning ”Infektionsläkaren” som utkommer fyra gånger per år. Vi vill där ge en uppdatering
om vad som händer i vår förening, referera intressanta tropikfall, internationella konferenser, nya lab-metoder, nya avhandlingar, rapporter från
lokala tropiknätverk som det i Jönköping och framförallt hänvisa till vår
hemsida för att stimulera kollegor att gå in på den. Maria har ännu inte
fått svar men återkommer så snart hon fått besked. Förslag att i framtiden ha en liknande sida/ruta i Barnläkarföreningens och Gynekologernas
tidningar. Urban åtog sig att ansvara för sidan med stöd av Lotta och vid
behov fördela uppdraget till olika styrelsemedlemmar.
§ 3 Utvärdering av årsmötet inkl doktorandsymposiet för tropikmedicinsk forskning, Infektionsveckan i Gävle. Nästa årsmöte?
Doktorandsymposiet utföll mycket väl och blev betydligt mer välbesökt
än föreningens tidigare symposier på Läkarstämman. Årsmötet som hölls
utanför Infektionsläkarföreningens lokal för Infektionsveckan lockade inte
många fler medlemmar än tidigare år.
Olika åsikter framkom angående det kontroversiella i att förlägga vårt
årsmöte till Infektionsläkarföreningens årsmöte i maj/juni eftersom vi ”exkluderar” andra specialiteter (barn, gyn) med potentiellt intresse för tropikmedicin. Å andra sidan svårt att gå tillbaka till att ha årsmötet i anslutning till Läkarstämman eftersom det är så få föreningar som är kvar där,
dyrt inträde och bevisligen var få som kom till våra symposier och årsmöten när vi höll dem där. Lång diskussion om vad som vore bäst, men be-

slutades att eftersom vi just ändrat tidpunkt och plats för årsmötet behålla nyordningen och utvärdera efter ett par år. Beslutades att ha ett
tropikmedicinskt symposium i anslutning till årsmötet i en lokal som är
öppen för alla utan att man behöver betala inträde till Infektionsläkarföreningens årsmöte.
Diskuterade att vi dessutom haft ambitionen att ha ett symposium per år
med tema internationell hälsa, eventuellt i anslutning till SFOG-veckan
(Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi) som alltid hålls i slutet
av augusti. Alternativt ordnar vi ett symposium som kan hållas både på
Infektionsveckan i juni och på Barnveckan i april för att nå en bredare
publik med ett tema som belyses både ur tropikmedicinsk- och internationell hälsosynvinkel. Mats Målqvist i egenskap av barnläkare tillfrågas
av Helena B om han har förslag på temata och möjlighet att förmedla
kontakt med Barnläkarföreningens organisationskommitté. Helena P
kontaktar Johanna Rubin och Maria Mossberg som är kontaktpersoner
för Barnläkarföreningens nybildade delförening för Global Hälsa.
§ 4 Hemsidan.
Det ursprungliga avtalet med Mediahuset från 2010 har vi egentligen aldrig uppdaterat eller betalat några löpande kostnader för. Vi skulle ha haft
annonser som skulle betalat för deras löpande arbete, men har inte fått
några annonser och ändå inte behövt betala något. De har skött alla
ändringar som Johan och Helena bett om, vilket har inneburit en fördröjning och ”dubbelarbete”.
I våras framkom behov av en modernare hemsida som vi lättare själva
kan lägga in nyheter på och ändra i. Johan fick muntligt besked av kontaktpersonen PO på Mediahuset att vi får säga upp den när vi vill, men
det är inte effektuerat ännu. De kontakter som vi hade med personer
som skulle kunna utföra arbetet med att lägga upp en ny hemsida i
WordPress har ännu inte tillfrågats eftersom Helena Hildenwall som var
drivande i processen slutade i styrelsen.
Beslutade att fullfölja omorganisationen av hemsidan; Lotta tillfrågar sin
kontakt och om hon är beredd att göra det så godkänner styrelsen
henne. Om hon däremot inte har tid så tillfrågas Pers kontakt.

§ 5 Symposium våren 2015.
Infektionsläkarföreningen önskar förslag från oss angående tema på vårt
symposium under Infektionsveckan i Östersund 25-29 maj 2015 (samma
symposium som vi skulle föreslå Barnveckan i Stockholm 20-23 april
2015). Ämnen som diskuterades; Ebola-tema med Stefan Liljegren
och/eller Elin Folkesson, infektionsläkare som jobbar med Ebola i västafrika för Läkare utan Gränser, ev Johan von Schreeb, Thomas Tolvenstam från Folkhälsomyndigheten, någon från högrisklabbet i Linköping.
Viktigt att inkludera forskning/vaccin/beredskap i ett sådant symposium
för att få mer allmängiltighet (om den nu aktuella epidemin förhoppningsvis är överstånden i vår). Dock risk att många symposier kommer att
handla om Ebola.
Andra förslag; Dengue-feber (Thomas Tolvenstam) – ev i kombination
med andra blödarfebrar? Cryptosporidium/Dientamöba fragilis – labfynd
kontra klinisk relevans?
Beslutade att Pia kontaktar Thomas Tolvenstam ang Dengue-tema.
§ 6 Hampus Holmer, ny styrelseledamot, presenterade sig via Skype
från Heidelberg där han är utbytesstudent på Läkarlinjen termin 7. Han
är internationell sekreterare för Svenska Läkaresällskapets (SLS) student- och AT-förening Kandidatföreningen. Han tog upp två viktiga ämnen; dels behovet av att svenska läkarutbildningens kursplan kompletteras med kunskapsmål för global hälsa och dels att Symposiet Global
Health Beyond 2014 följs upp med långsiktigt arbete. Hampus är via
Kandidatföreningen engagerad i tre olika symposier på Medicinska Riksstämman 3-4 december som ur olika synvinklar berör Global hälsa.
SFTIH skulle kunna få presentera sig i den broschyr för dessa tre symposier som man håller på att skapa.
§ 7 Ekonomi, stipendier.
Per rapporterade att föreningen har ca 140 000 kronor i kassan. Medlemsavgifterna för 2014 är på väg in under hösten, ca 45 000 kronor. Vi
gick med i FESTMIH 2013 och har ännu inte betalat medlemsavgiften à
5 Euro/medlem för vare sig 2013 eller 2014, dvs ca 2 x 20 000 kronor
ska betalas ut. Bedömdes därmed att vi har råd att fortsätta med stipendier. Beslutades att ändra till ett större stipendium à 30 000 kronor för att
locka fler sökande än till de två mindre à 15 000 som vi hade i år. Beslutades att skicka ut information i januari och sätta sista ansökningsdatum

till 1 april. Stipendiekommitté Urban (sammankallande), Helena P och
Gabrielle. Viktigt att fundera hur vi sprider information till fler, särskilt
inom internationell hälsa. IMCH viktig länk.
§ 8 FESTMIH Vi har fått önskemål från FESTMIH om hjälp att vidarebefordra inbjudan till nästa tropikmedicinska konferens 6-10 september
2014 . Helena B skriver medlemsbrev med info om detta samt om hemsidans förestående uppdatering.
§ 9 Nästa möte telefonmöte onsdag 19 november kl 14.30-15.30.
Därefter måndag 12 januari kl 13-16 på SLS.
Ytterligare nästa möte heldag måndag 23 mars kl 10-16 på SLS.
Ojämna veckor passar Helena P och Per bäst, men jämna veckor passar
Gabrielle bäst.
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