Bästa/e medlem i Svensk Förening för Tropikmedicin-och Internationell Hälsa (SFTIH)
Välkomna på föreläsning och årsmöte den 22 september 2020, kl 16-18.30!
Det senaste halvårets fokus på Covid-19 har gjort att mycket annat kommit i skymundan. För
föreningens del har det betytt att vårt årsmöte fick skjutas fram och symposiet fick ställas in.
Symposiet kommer istället hållas på Infektionsveckan 2021, vilket vi ser fram emot.
Föreningens ordinarie årsmöte kommer nu hållas såväl på plats i Stockholm som digitalt, via weblänk,
vilket för första gången för föreningen möjliggör deltagande från hela landet. Vi får hjälp av
Mediahuset med websändningen. Före årsmötet föreläser vår styrelsemedlem Mats Målqvist,
professor i global hälsa, var god se kallelse nedan i detta mail.
Förslag till nytt namn och nya stadgar
Det senaste året har vi fört en diskussion i styrelsen kring föreningens inriktning och mål. Vi skickade
ut en enkät förra våren med frågor kring om vi borde rikta in oss mer mot tropikmedicin eller hålla
kvar det lite bredare begreppet med ”internationell hälsa”. Det kom in för få enkätsvar för att kunna
dra några slutsatser från dem. Frågan var också uppe till diskussion på årsmötet 2019. Svenska
Läkaresällskapets (SLS) omorganisation med behov av stadgeöversyn gör att vi fått anledning att
förtydliga föreningens inriktning.
SFTIH bildades på 1960-talet av en grupp infektionsläkare som sökte nätverk i handläggning av
importerade tropiksjukdomar och de bildade Tropikläkarklubben. Så småningom utvidgades gruppen
till att inbegripa tropikmedicin och internationella hälsofrågor som barn-och mödrahälsovård,
områden som fortsatt kräver stora insatser globalt. Ökat resande gjorde att resemedicin blev ett allt
viktigare område att bevaka. Föreningen bytte namn under vägen. År 2009 bildades Svensk Förening
för Resemedicin som därmed avknoppades från SFTIH.
Idag har begreppet internationell hälsa successivt kommit att ersättas av ”global hälsa”, som
innefattar så mycket mer än bara tropikmedicinska sjukdomar. Detta fält har vuxit starkt i många
sammanhang och bildandet av Kommittén för Global hälsa inom Svenska Läkaresällskapet gör att det
nu finns ett formellt forum inom SLS som täcker dessa frågor. De aktiva i vår förening idag är
huvudsakligen personer med kompetenser och intresse inom tropikmedicin och globala infektioner.
Styrelsen (som i nuläget består av 7 infektionsläkare, en mikrobiolog och en professor inom global
hälsa) har kommit fram till att vi skulle vilja fokusera vår verksamhet mot det som var grunden från
början, nämligen kunskapsdelande och nätverkande kring tropikmedicin och globala infektioner. Det
är också den inriktning vi haft de senaste åren, med de symposier vi hållit på Infektionsveckan. Vi
bedömer att detta är ett svar på den utveckling som skett inom området globalmedicin idag, som
funnit nya fora. I det nya stadgeförslaget ingår därför ett förslag att byta namn från ”Svensk Förening
för Tropikmedicin och Internationell Hälsa” till ”Svensk Förening för Tropikmedicin”.
Vi tänker att föreningen fortsatt kommer ha kvar sitt internationella tänkande och samarbeta med
aktörer inom till exempel globalmedicin och flyktinghälsa, men där vår förening bättre kan
representera tropikmedicin.
SLS medlemsreform och stadgeöversyn.
Eftersom föreningen är sektion inom Svenska Läkaresällskapet (SLS) berörs vi av deras
omorganisation till medlemsförening respektive sektion, vilket informerades om inför förra årsmötet.
Styrelsen har valt att tills vidare kvarstå som sektion, huvudsakligen för att det andra alternativet, att
bli medlemsförening, skulle innebära en avsevärd höjning av medlemsavgiften. För den som redan är
medlem i SLS skulle den totala avgiften att betala minska men för icke-SLS-medlem skulle det
innebära en ökad avgift då vi sannolikt skulle behöva höja medlemsavgiften. Nackdelen med att inte

bli medlemsförening är bl.a. att man har färre rösträtter i fullmäktige i SLS. Angående för-och
nackdelar med respektive alternativ hänvisas till SLS hemsida. I samband med SLS omorganisation
behöver sektionerna uppdatera sina stadgar. Vi bifogar vårt förslag till nya stadgar i detta mail.
Förutom förslaget kring namnbyte och formalia kring personregister (GDPR) har vi formulerat om
paragraf 1 angående föreningens inriktning.
Vi skickar ut detta brev inför årsmötet och hoppas att ni läser och återkopplar era åsikter till oss i
styrelsen innan eller under årsmötet, då beslut ska tas.
Varmt välkomna!
Hälsningar från Styrelsen för SFTIH

