Protokoll SELMA-möte 2014-09-04
Plats; Folkhälsovetenskap, Kau
1. Närvarande: Laura von Kobyletzki, Mikael Hasselgren, Anna Bodin, Birgitta Sundström,
Ghada Hussein, Maria Marinopoulou, Maria Hallerbäck (mötessekreterare), C-G Bornehag via
Skype från Vancouver.
a) Nya medarbetare. Maria Marinopoulou, leg psykolog vid division psykiatri hälsas välkommen till Selm gruppen. Maria Marinoploulou kommer arbeta i neurospåret.
2. Föregående protokoll godkänns, vissa punkter återkommer på dagen möte
3. CG informerar gruppen om att Huan råkat ut för en trafikolycka i mitten av augusti. Hon har
enligt uppgift varit mycket allvarligt skadad men återhämtat sig. Hon har fått lämna sjukhuset
och är i hemmet i Vancouver. Vi får räkna med att hon kommer att behöva vara sjukskriven för
rehabilitering en tid framöver. CG kommer att träffa Huan senare idag och då framföra våra
hälsningar till henne.
4. Uppföljning av diskussion före sommaren om insamling av data. Sverre har inkommit med
synpunkter till mötet avseende de olika journalsystemen och vilka data som finns i respektive.
Laura berättar att hon genom IT-enheten fått information om att det går att få fram vissa data
oberoende av journalsystem. Laura, Sverre och CG kommer ha ett möte och diskutera detta.
5. Etisk ansökan för 7 års undersökningen ska skrivas under hösten. De ansökningar som skrivits
under våren innehåller mycket av underlaget men alla PI ansvarar för att bidra med texter om
etikfrågor kring respektive spår.
6. Anna har börjat skicka ut Enkät nr 8, 6 års enkäten. Barn födda februari – april fick enkäter
före sommaren.
7. Snart kommer alla inkomna språkscreeningdata vara instansade. Maria och Anna kommer att
träffas 15 september och se över data. Datafilen kommer att behöva anslutas till Selmadatabasen för att man ska kunna analysera data.
8. Ansökningar
a) Inskickade under sommaren
1. Horizon2020 - en stor EU ansökan som skrivits inom ramen för Swetox och i
samarbete med andra europeiska forskargrupper bla i Leipzig. Ansökan fokuserar på tre områden (1) Epidemiologi (2) Toxikologi (3) Riskvärdering. Ansökan
innehåller information som kan vara av värde för flera inom Selmagruppen så
CG kommer ombesörja att vi ska kunna ta del av den.
2. Fem ansökningar skickas till LiV, deadline 5 september
1. Ghada, Sverre och Maria har skickat in ansökningar om forskningsanslag för disputerade för sina respektive områden, reproduktion, tillväxt
och kognition. Det gäller forskningsmedel för arbetstid 10 – 20% av heltid
2. Laura kommer skicka in ansökan för forskningsmedel till specifika
undersökningar.
3. Maria Marinopoulou ansöker om forskningstid under handledning
3. Två ansökningar till NIH är under utarbetande, en om epigenetik (Omics) och
en om metabolism
4. CG och Maria medverkar i en ansökan till NIEHS som rör autism och persisterande ämnen. Det är en undersökning av en kohort i Skåne.

5. Laura kommer att skicka en ansökan till Astma och allergiförbundet, deadline i
mitten september. Laura planerar dessutom att ansöka till ytterligare ett par fonder, kommer diskutera detta vidare med CG.
6. CG kommer att skicka en ansökan till Cancer och allergifonden
7. Birgitta och Eewa arbetar med ett par ansökningar med koppling till Selma

9. CG information om ISEE/ISCHE. ISEE anordnade en konferens i Seattle i augusti där det presenterade en rad studier som har direkt koppling till Selmastudien. Alla uppmanas att ta del av
abstracts som kan nås på ISEE’s hemsida. Där finns resultat från studier som ännu inte är publicerade och som är centrala för vår studie. Genom att besöka hemsidan
http://depts.washington.edu/uwconf/isee2014/ eller googla ISEE2014 så kommer men till programmet och där kan man genom att klicka på programpunktens beteckning kan se abstract.
CG understryker vikten av att vi alla tar del av detta.
ISCHE är en undergruppering som fokuserar på barn och miljö. Detta kan komma att bli en
viktigt förening för fortsatt kunskapsutveckling. Vi uppmanas hålla os uppdaterade och gärna
bli medlemmar i ISEE och på sikt i ISCHE
10. Viktiga datum under hösten
a) Hälsoforskning, Kau-Liv, på Kau den 10 september
b) Swetox kommer att besöka KAU den 23 oktober. Flera representanter för universitetsledningen kommer att delta. Selmastudien och de olika spåren kommer att presenteras.
Angeläget att delta.
c) Tankesmedjan CKF anordnar samma dag, den 23 oktober en dag för forskare och
forskningsintresserade inom LiV. För dem som har forskningsanslag från LiV är det
viktigt att delta så några kan behöva gå emellan dessa båda arrangemang.
d) Möte med Lunds universitet på Örenäs slott 13-14 november. Anmälan ska göras till
Lars Rylander i Lund.
11. Genomgång av publikationer och pågående arbete med manuskript
a) PVC vs. Autism (Cecilia, Maria)
b) PVC vs. School performance (Malin, Maria)
c) Phthalates vs. Language screening (Maria)
d) PFCs vs. Birth weight (Sverre)
e) Phthalaes vs. airway symptoms (Huan, Laura)
f) Phthalates vs. PTD (Ghada)
g) EDC exposure in SELMA (submitted, Huan)
h) Phthalates vs. AGD (submitted, CG)
i) Phthalates vs. AGD in Denmark (submitted, CG)

12. Mötestider under hösten
a) Selmamöten under hösten blir torsdag 9 oktober, måndag 3 november, torsdag 11 december kl 15-17

b) Andra viktiga datum: Selmadagen lördagen den 22 november, utbildningsdag för personal inom mödrabarnhälsovården den 20 november
13. Övriga frågor –inga övriga frågor
14. Mötet avslutas

