Svensk förening för Tropikmedicin och Internationell hälsa
Protokoll från Styrelsemöte per telefon den 16 april 2012

Närvarande: Pia Appelgren, Helena Berggren, Leif Dotevall, Gabrielle Fröberg, Maria
Lundberg, Andreas Mårtensson, Helena Palmgren, Sven Arne Silfverdal, Ulf Törnebladh (f d
Bronner)

§1 Fastställande av dagordning.
§2 Val av mötesordförande Helena Palmgren, mötessekreterare Helena Berggren, justerare
Pia Appelgren.

§3 Genomgång av föregående styrelseprotokoll, kommentar att Helena P kommer att
kontakta FESTMIH igen, hittills ej fått svar. Helena P berättar att hon snart kommer att
leverera sitt bidrag till hemsidan för mars månad. Gabrielle berättar att det nu finns lista
över aktuella parasitläkemedel (som man använder på Karolinska) på vår hemsida.

§4

Planering inför Riksstämman 2012. Gabrielle har mailat ut information om
symposieförslaget till alla i styrelsen; Staffan Bergström moderator med titeln ”Sveket mot
mödrarna – blir femte milleniemålet ett fiasko?” Ännu har vi inte fått svar/bekräftelse från
de tillfrågade deltagarna, vet ej hur lång tid vi får till förfogande. Diskussion kring huruvida
titeln är alltför provocerande och negativ, samt om vi bör bjuda in prof Jos van Roosmalen
som kanske har samma kompetens som Bergström, men eftersom Bergström själv har
föreslagit honom skickar vi inbjudan. Fö överlåter vi åt moderatorn att bestämma titel samt
att fördela tiden mellan deltagande talare. Gabrielle har bett/kommer att be ansvariga på LS
att inte lägga vårt symposium parallellt med det om globala infektioner eller vård av
papperslösa.

§5

Nytt materiel på hemsidan;

Ulf föreslog antingen uppdatering av och påminnelse om handläggning av Strongyloides eller
översikt över nya snabbtest för TBC samt uppdatering om läget för RIF-reisistens. Alla
röstade för tuberkulostemat i första hand (eftersom det nyligen stått om Strongyloides i
Infektionsläkartidningen).
Andreas informerade om att han intervjuats av Ekot om svikt på artemisininbehandling i
Asien, bifogade länken att läggas till hemsidan.
Gabrielle berättad i sammanhanget att man i kompetensgruppen för tropikmedicin på
Karolinska diskuterat de tre fall av misstänkt behandlingssvikt på Riamet som vi haft i
Sverige. Det finns dock faktorer som osäker compliance hos patienter etc, och man har inte

gjort någon förändring i behandlingsrekommendationerna utan bara understrukit vikten av
information till patienten att söka ånyo om feberrecidiv. Gabrielle tog även upp frågan
huruvida vi ska försöka få länka till Medical Letter på vår hemsida, Leif trodde inte det skulle
vara tillåtet, däremot kan man få tillåtelse att lägga ut enstaka abstract.
Pia rekommenderade information på hemsidan om kurs i Umeå om klimatförändringar
(epidemiologi och global hälsa) med Tord Kjellström.
Johan rapporterade att vi haft 163 besökare på hemsidan under första halvan av april 2012,
vilket var uppmuntrande efter februari som nollregistrerade. Det kan dock ha berott på ett
tekniskt fel (?).
Gabrielle tipsade om konsensusmöte om parasitologisk diagnostik på SMI 12 juni, men Ulf
kommenterade att det sannolikt är inriktat mot laboratoriepersonal.
Länken på www.infektion.net till vår hemsida är nu tillrättad, de är imponerade av vår
hemsida. Sven Arne ska höra med barnläkarföreningen om de är intresserade av att länka till
oss. Gav tips om att engagera Lars Åke Persson på IMCH (som representant för RICH
network) till nästa års symposium på Läkarstämman.

§6

Nästa möte fastslogs till onsdag 9 maj då de flesta kan närvara (utom Helena B). Helena

P ska höra om rum och ev lunch på LS, annars på Karolinska, Solna. Återkommer med
detaljer.

§7

Screening för Chaga’s sjukdom bland sydamerikanska invandrare, ffa bolivianska
gravida kvinnor. Ulf lyfte frågan och åtog sig att kontakta Urban Hellgren och Siliva Botero
för att efterhöra om de haft någon kontakt med Socialstyrelsen ang detta, annars själv ta
denna kontakt. Styrelsen höll med om att detta är en viktig fråga som Tropikföreningen bör
framhålla för Socialstyrelsen att man bör göra en policy för.

§10 Övriga frågor. Ulf påpekade att han fortfarande står som teckningshavare för
föreningen. Helena P åtog sig att genast åtgärda detta via banken, det är naturligtvis
nuvarande ordförande och skattmästare som ska ha teckningsrätt.

Mötessekreterare Helena Berggren

Justerare Pia Appelgren

Ordförande Helena Palmgren

