VÄLKOMMEN PÅ Glesbygdsmedicinsk konferens
14-16 maj i Borgholm på Öland
En grön primärvård tar makten över vårdflödet
- ett vinnande koncept i stad och land
Årets tema:

Borgholm och Storuman pekar med hela handen in i framtiden!
Åke Åkesson Borgholms HC - "Det digitaliserade Hemsjukhuset - ett av framtidens arbetssätt för God och
Nära vård i glesbygd.”
Emma Spak samordnare för Nära vård vid Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Peter
Berggren Glesbygdsmedicinskt centrum Storuman - ”Primärvård i utkant men ändå i framkant! En
vårdkedja utan svaga länkar från ett glesbygdsperspektiv”.
Dessutom har vi äran att ha med CEO Pentti Itkonen, från Eksote Finland som har lett ett framgångsrikt
utvecklingsarbete inom primärvården där för God och Nära vård.

State of the art för primärvården

Hjärtsvikt för allmänläkare med avstånd med kardiolog David Olsson
Senaste nytt om Helicobacter pylori-eradikering Lars Agréus.
• Dessutom korta aktuella rapporter från forskning med glesbygdsperspektiv.

14 maj ST-dag

ST-läkare i allmänmedicin är särskilt inbjudna till en dag om
Akut obstetrik och neonatologi för allmänläkare med avstånd
Kontakt Sofia Åhman, ordförande Svensk förening för Glesbygdsmedicin

soahman@gmail.com
Mer information på hemsidan http://www.glesbygdsmedicin.info/
Under konferensen så kommer det finnas tillfälle att presentera Glesbygdsmedicinsk
forskning. Har du något att presentera så hör av dig till Mante Hedman på
mante.hedman@regionvasterbotten.se

Anmälan och resa
Anmälan och bokning av logi - är inte länken klickbar så kopiera
och klistra in i din webläsare. Anmäl dig så snart som möjligt men
gärna senast 10 april.
https://docs.google.com/forms/d/1Q7OBrxCCWiAy6A7lcerC01w3X1
4Vkv8WiVJGIPqHneE/edit

Förslag till hur du tar dig till Öland
Resmöjligheter till Kalmar/Öland:
Från Stockholm:
Buss: Silverlinjen. Dagliga avgångar från Cityterminalen i
Stockholm direkt mot Kalmar/Öland. Stannar i Borgholm
www.silverlinjen.se
Tåg: www.sj.se. Byte till länsbuss i Kalmar, www.klt.se
Flyg: Kalmar/Öland flygplats ligger ca 2,5 km utanför Kalmar. Man
kan förbeställa taxi till Kalmar C och därifrån länstrafiksbuss till
Borgholm, www.klt.se BRAflyg från Bromma www.flygbra.se
SAS från Arlanda www.sas.se
Från Göteborg: Smidigast med tåg www.sj.se.
Från Skåne: Smidigast med tåg www.sj.se

Program Glesbygdsmedicinsk konferens 14-16 maj 2019 Borgholm, Öland
Plats: Strand Hotell Borgholm
Tisdag 14 maj start med lunch kl.12.00 och avslutas med middag på kvällen
Tema: Akut obstetrik och neonatologi för allmänläkare med avstånd
ST-läkare allmänmedicin särskilt inbjudna.

Onsdag 15 maj
09.00
09.30
10.00

Välkomstfika, registrering
Konferensen öppnas. Sofia Åhman och Åke Åkesson
State of the art ”Senaste nytt om handläggning av dyspepsi, Helicobacter
pylori-eradikering och magsår”, Lars Agréus
10.45 - 11.00 Bensträckare
11.00 - 12.00 "Det digitaliserade Hemsjukhuset - ett av framtidens arbetssätt för God och
Nära vård i glesbygd.” Åke Åkesson Borgholms HC

”Hur ser SKL på den här arbetsmodellen?” Anders Henriksson,
Regionlandstingsråd och vice ordförande i SKL
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.30 ”Primärvård i utkant men ändå i framkant! En vårdkedja utan svaga länkar
från ett glesbygdsperspektiv”. Peter Berggren, Glesbygdsmedicinskt
centrum Storuman
”Att luckra upp gränser och samordna vårdinsatser – framtidsspaning”
Emma Spak, samordnare för Nära Vård vid Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).

14.30 – 15.00 KAFFE
15.00 – 15.45 Chief Executive Officer (VD) Pentti Itkonen, Eksote – ett finskt exempel på God
och Nära vård. Föreläsningen hålls på engelska.
15.45 – 16.15 Samtal och debatt
16.15 - 17.30 Vad pågår inom forskning och utveckling inom glesbygdsmedicin? Projekt och
studier presenteras. Mante Hedman, GMC
19.00
MIDDAG
Torsdag 16 maj
08.30 - 09.30 Svensk förening för Glesbygdsmedicin Årsmöte
09.30 - 10.00 KAFFE
10.00 - 12.00 State of the art Hjärtsvikt Kardiolog David Olsson föreläser
Borgholms HC presenterar sitt Hjärtsviktsprojekt, Åke Åkesson och Ouafae
Laresh
12.00 - 13.00 LUNCH
13.00 - 14.00 Utblick. Stipendiat Anna-Karin Agvald om WONCA New Delhi
Läget för Rural Medicine internationellt, Mante Hedman, Anna Falk
14.00
Summering och avslutning, Sofia Åhman, Arvidsjaur

