Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa
Protokoll från styrelsemöte onsdagen den 9 maj 2012
Närvarande : Pia Appelgren, Leif Dotevall, Gabrielle Fröberg, Maria Lundberg, Helena Palmgren (per
telefon och deltid) , Sven Arne Silfverdal ( per telefon), Per Vågström.
§ 1 Mötet öppnades och dagordningen fastställdes.
§ 2 Val av mötesordförande första delen, Helena Palmgren, andra delen, Maria Lundberg,
sekreterare Pia Appelgren, justerare Maria Lundberg.
§ 3 Föregående styrelseprotokoll ej justerat ännu
§ 4 Helena P har kontakt med FestMIH och ytterligare information om innehåll och kostnader är på
väg. Helena vidare befordrar information om möte så snart hon vet mer.
§ 5 Hemsidan har ett ökande antal besökare. Leif presenterar förändringar och förbättringar på
hemsidan. Hemsidan bör uppdateras var 14 dag om möjligt.
1. Länk till hemsidan från Barnläkarföreningen (Sven Arne ordnar detta)
2. Ny rubrik om mänskliga rättigheter med relevanta länkar till konventioner, milleniemålen och
viktiga organisationer
3. Lösa problemet med frågesidan” om man är anställd inom sjukvården. Denna bör kunna kan tas
bort om man som internetmedicin.se använder texten "Denna tjänst är endast avsett för läkare och
sjuksköterskor med förskrivningsrätt”
4. Ny länk till värdefull e-lärobok i tropikmedicin (kostnadsfri)
5. Vaccinfrågan - diskuterade att vi tar med det som rör vaccination utöver resemedicin, relevanta
länkar bla till vaccin som del i global hälsa och "kompletteringsvaccination"
6. Fortsätter med det schema som Helena P skickade ut med att olika styrelsemedlemmar ansvarar
för material till tropikmedicin.se en månad i taget.
För maj månad kommer en intervju från Göteborg.
7. Diskuterade för och emot bloggar på hemsidan - frågan diskuteras vidare nästa möte.
8. Leif hör med Mediahuset om en ev app till hemsidan.
9. De ändringart som beslutades 16 april har ännu inte blivit införda, Leif har mailat om detta och
undersöker vidare.
10. Ny länk till Antwerpen Institute of Tropical Medicine.Länk till UN AIDS sammanfattande statistik
över HIV/AIDS 2011.
§ 6 Vårt symposium har nu fått tiden 8.30-10.00 fredagen den 30/11 under läkarstämman vilken inte
är optimalt, bl a är en föreläsare förhindrad. Gabrielle försöker få en tid på torsdagen då också
årsmötet kan placeras så att många medlemmar kan komma förslagsvis vid 16-tiden. Fyra föreläsare

samt Staffan Bergström har tackat jag. Programmet i detalj får utformas dem emellan. Språket bör
vara engelska. Abstrakt skall vara klart 24/8. Staffan har blivit utvald att bli intervjuad av
läkarsällskapet och få intervjun tryckt i programmet.
§ 7 Ulf har tagit kontakt med Anders Tegnell, Socialstyrelsen angående screening för Chagas sjukdom
hos blodgivare. På Sahlgrenska screenas organgivare från Sydamerika med serologi. Dock svår
diagnos då falskt positiva finns, exempelvis.
§ 8 Förslag diskuterades om att också ordna ett vårmöte inte så specifikt för enbart läkare som vid
läkarstämman, kanske i samarbete med NGOs något som vi skissade på redan förra året. Ett aktuellt
ämne är papperslösa flyktingar. Detta område belyses dock på årets läkarstämma. Förslag på
närmast ansvariga Pia, Helena, Johan. Vederbörande tillfrågas.
Mötestider för hösten att välja emellan 3/9, 17/9, 1/10. Telefonmöte får därefter beslutas.
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