Välkommen till
den 14:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin
9-10 april 2014
Plats: Järvsöbaden, Järvsö
Så var det åter dags för årets höjdpunkt, i år på det anrika och vackra Järvsöbaden,
i Hälsingland. Tillsammans tar vi oss igenom två oerhört spännande teman/dagar.
Den 9 april får vi med olika föreläsningar och praktisk fortbildning i form av workshops
följa ett traumafall ”Från kalfjäll till akutsjukhus”. Representanter från föreningarna för
Vildmarksmedicin, Glesbygdsmedicin och Akutmedicin deltar.
Den praktiska fortbildningen dag 1 handlar om tandvärk, tandskador och tandinfektioner,
fri luftväg, ascitestappning, intraosseos nål samt blåstappning/suprapubis kateter.
Läkarstudenter från termin 10 presenterar sina vetenskapliga arbeten kring glesbygdsmedicin,
vi får en färsk rapport från World Rural Wonca som i april är i Brasilien. Recruit and retain är
ytterligare ett ämne som du får ta del av och vi får även lära oss mer om patientnära analyser.
Den 10 april handlar omkring temat, Jämlik vård i Sverige. Ambulanser i glesbygden dras in –
vad leder det till? Jämlik sjukvård för äldre, vård i livets slutskede ur ett jämlikt perspektiv och
tekniska möjligheter att överbrygga skillnaderna. Prehospital vård ur ett jämlikt perspektiv är
några av de spännande delarna vi får ta del av under detta tema. Vi får också reda på om
Prevalensen av demenssjukdomar minskar.
Programmet bifogas denna inbjudan.

Anmälan

Du anmäler dig senast 15 mars via www.lg.se/glesbygdsmedicin
Kostnad 2 500 kronor, inkluderar konferens, samtliga aktiviteter och måltider (ej frukost).
Boende bokar och bekostar du själv, lättast finner du boende genom att gå till denna sida:
http://www.jarvso.se/boende/
Så ta med dig dina kollegor, sjuksköterskor, ambulanspersonal och var välkommen till
VACKRA HÄLSINGLAND!
Mer information hittar du också på
www.glesbygdsmedicin.info eller så kontaktar du: inger.bodin@lg.se

16.30 – 17.15
Prehospitalvård ur ett jämlikt perspektiv, Bengt Eriksson, Ambulansöverläkare, Dalarna.
17.30
Spännande social aktivitet.

Program

för nationell konferens i Glesbygdsmedicin
Onsdag 9 april 2014

19.00
Middag med underhållning.

Torsdag 10 april 2014
Dag 2 Moderator Lars Agréus

Dag 1 Moderator Anna Jansson

8.00 – 9.00
Årsmöte Svensk förening för Glesbygdsmedicin.

9.30 – 10.00
Välkommen, Lars Agréus ordförande och Lisa Månsson Rydén, arrangör.

9.00 – 09.30
ST i glesbygd, Anna Falk, distriktsläkare och studierektor Västernorrland och
Catarina Ingvarsson, distriktsläkare och studierektor Södra Lappland, glesbygdsST.

10.00 – 10.30
Presentation av deltagande föreningar; Föreningen för Vildmarksmedicin,
Akutmedicinska föreningen, Svensk förening för Glesbygdsmedicin samt Bengt Eriksson,
Ambulandsöverläkare, Dalarna.
10.30 – 11.45
Från kalfjäll till akutsjukhus. Moderator Lars Agréus, vetenskaplig sekreterare.
11.45 – 12.45 LUNCH
12.45 – 13.45
a. Presentation av termin 10 elevers arbete kring glesbygd, två elever presenterar sina projekt.
b. Pernilla Blom berättar om Rural World Woncas möte i Brasilien april 2014.
c. ”RECRUIT AND RETAIN”, Peter Berggren, distriktsläkare.
13.45 – 14.30
Tandvärk, tandskador och tandinfektioner. Håkan Lönnbark och Bengt Vikman, tandläkare.
14.30 – 14.50 KAFFE
14.50- 15.35 Seminarier omgång 1
A. Fri luftväg, Larynxmask, Pirkko Pöysti, narkossköterska.
B. Blåstappning, suprapubis KAD, ascitestappning Norbeth Hansson, distrikts-läkare och
Peter Berggren, distriktsläkare.
C. Intraosseös nål, Lars Agréus, professor, distriktsläkare och Birgit Nordh, produktchef.
15.40 – 16.25 Seminarier omgång 2
A. Fri luftväg, Larynxmask, Pirkko Pöysti, narkossköterska.
B. Blåstappning, suprapubis KAD, ascitestappning Norbeth Hansson, distriktsläkare och
Peter Berggren, distriktsläkare.
C. Intraosseös nål, Lars Agréus, professor, distriktsläkare och Birgit Nordh, produktchef.

Dag 2 - fortsätter med tema Jämlik sjukvård
9.30 – 10.15
Jämlik sjukvård för äldre i Sverige, ger tekniken nya möjligheter. Barbro Westerholm, läkare
och tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen och Peter Berggren, distriktsläkare.
10.15 – 10.45 KAFFEPAUS
10.45 – 11.15
Fortsättning - Jämlik sjukvård för äldre i Sverige, ger tekniken nya möjligheter.
Barbro Westerholm, läkare och tidigare generaldirektör på Socialstyrelsen och
Peter Berggren, distriktsläkare.
11.15 – 12.45
Jämlik vård i livets slutskede. Nina Cavalli Björkman, specialist i onkologi, Falu Lasarett.
12.45 – 13.30 LUNCH
13.30 – 14.30
Minskar prevalensen av demenssjukdom? Resultat från SNAC-Nordanstig
Anders Wimo, familjeläkare, professor.
14.00 – 15.00
Patientnära laborationer, Anders Ehnberg, Distriktsläkare
14.45 – 15.00
Rapport efter förra årets möte – Vad har hänt?
15.00 – 15.30
Vad har hänt, summering och avslut, Lars Agréus.
15.30 KAFFEPAUS

