
Protokoll SELMA-möte 2015-05-18

Närvarande: CBL, AB, MM, MK, LvK, SW

1. Problem har uppkommit att US-dagarna för 7-årsundersökningen är planerade tis-fre och inte må-tors. 

Må-tors – risk att få bortfall för barn och inte kunna kalla in något annat barn, men även ev sjukdom hos 
personal. Alltid mer besök på VC på en måndag efter helgens händelser. Sverre poängterar att han tror att vi 
kommer få mer bortfall i studien. 

Tis-Fre – upplägg för bioanalyser kan bara ske endast tre dagar eftersom beredning för vissa prover är 24 
timmar på biomedicin. 

 Powerfråga av vissa bioanalyser vs bortfall av undersökningsbarn på måndagar. På mötet var vi överens om
att det är bäst, för att maximera antal barn per vecka, att ha US på tis-fre. Men detta måste naturligtvis 
fortsätta diskuteras, och det snabbt. Anna, Eewa, Birgitta och CG bör träffas snarast. 

1. Besked av etikansökan får troligtvis en vecka efter den 13 maj. 

2. Uppdatering av SELMA 7 y uppgifter (fetstilad är sammankallande)

Biobank och bioprover hantering och transporter. (EN, BS, SW, CGB)

Kodning, märkning och barcode (BS)
Birgitta bereder vidare och kontaktar leverantör och säkerställer kompatibilitet med databas och 
syfte med användning. Bråttom!

Lokalisation (AB, BS)

Undersökningskit (AB, SW, CBL, MM)
Ambulerande utrustning: TEWL-mätare, våg, barcode, 
Lokal utrustning: provrör, etiketter, pysselsaker, provpaket/barn 

Vart får vi datorerna till studien? 
- 2 datorer behövs till föräldrarna att svara på enkäter på US-dagen
- 4 datorer till personal

Provtagningskit och manualer till föräldrar (MK, AB)
Behandlat på förra SELMA-mötet

Pyssel/aktivitet/present, frukost/mellanmål - barnen (CBL, AB)
Max 100 kr per familj.
Pysselbok (a 33 kr)
Undersöker lite andra alternativ till present också. 
Gemensamt pyssel/aktivitet
Doktorshörna (barnen tar medgosedjur och docka) - Sverre 
Finns boll, kubb annat som någon kan bidra med?

T-shirt till US-personal ska tryckas upp.. 
Frukost/mellanmål återkommer från Jannette, Livs deitist



Undersökningslogistiken och arbetsschema, %-tjänster (AB, MK, MM)

Information till barn/familjer vid ankomst till 7yUS (MM, MK)
Behandlat på förra SELMA-mötet

Databas och upplägg (MK, HS) 
Alla berörda måste titta på Studieprotokollet för att säkerställa att all information som ska in i 
databasen finns där, eller i enkäter, eller på andra ställen och återkomma till Malin ASAP.

Kommunikationsplan (CGB, MK) 
Malin och CGB träffas nästa vecka.

Hemsidan (MK)
Behandlat på förra SELMA-mötet

Utbildning av personal, (MK, AB, MM, MUH, SW, LvK, BS, MH, CGB)
samt SELMA-upptakt (CBL, MK, AB)

Boka 17-18 samt 25 aug för utbildning och SELMA-upptakt.

17-18 är spikat att vara sjuksköterskornas semesterhem ”Villa Solhäll” på Edsgatan vid sjön 
Alstern. Där kommer utbildningen ske och SELMA-upptakten. Förslag att grilla på kvällen. 

Den 25 augusti sker en undersökning av några barn för att ”provköra” upplägget. Lokalisation 
måste kollas upp (Anna Bodin). Sverre undrar om vi kan ha US på eftermiddagen ex kl 13 pga 
skolan börjar den 20 aug. Han kan troligtvis ”ställa upp” med sin son och tre kompisar i 8-
årsåldern.

Ber er även att alla lägger in moment och innehåll i detta dokument ”Utbildning av personal 17-
18, 25 aug” och skicka tillbaka till Malin.

VILKA kommer dessa dagar – fylla i doddle-länk? Cecilia behöver för logistik. 

Utbildningspärm och manual (MK)
OBS! Efterhand kommer utbildningspärmen att struktureras upp när olika dokument formas och 
blir klara. Alla PIs måste säkerställa att utbildningsunderlagen för sjuksköterskorna och 
psykologerna är på plats i pärmen, helst innan maj slut. Se bifogad fil ”Utbildning av personal 
17-18, 25 aug” för att se vilka delar som finns med på utbildningsdagen och därför måste finnas 
med i utbildningspärmen.

4. Viktiga datum

3 juni 15-17 – SELMA-möte Kau

17,18,25 aug – Upptakts och utbildningsdagar

13 nov – ev workshop em Hormonstörande ämnen och barn hälsa. CGB återkommer
14 nov – SELMA-dagen



Vid tangenterna / Malin

OBSERVERA 
- Malin går på föräldraledighet den 1 juni – åter den 3 aug
- Uppdatera Malin på dokument/mail som är relevant underlag för 7yUS etc.
- Bifogade dokument till detta protokoll

Bifogade dokument

 Utbildning av personal 17-18, 25 aug

Doodlelänk – semesterplanering http://doodle.com/9nmnyhg5nknzzifn

Studieprotokollet


