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Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft tio möten. Alla
styrelsemöten, förutom det konstituerande mötet
direkt efter årsmötet den 26 april 2012 har varit telefonmöten. Protokollen finns publicerade
på föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info
På 2012 års konferens i Åre, Fjällgården, deltog drygt 70 personer. Styrelsen
har dragit slutsatsen att programmet svarade väl mot intresset för mötet, samt att val av plats
och tidpunkt underlättade deltagande. Det praktiska kring arrangerandet fungerade väl. Det
var mycket arbete nedlagt på detta.
Föreningens har en stabil ekonomi. Tatyana Ni har tillträtt som kassör i föreningen.
Styrelsemötena under året har handlat om vad som händer i primärvård i glesbygd.
Ur de diskussioner vi har haft och de rapporter vi har fått så har programmet för kommande
årsmöte i Vilhelmina vuxit fram.
Stor vikt har i styrelsens arbete lagts vid förberedelser för mötet i Vilhelmina 2013. Dennis
Hansson har som lokal arrangör deltagit som adjungerad i merparten av styrelsemötena under
de punkter som gällt årsmötet och den 13:e nationella konferensen.
Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman har genom styrelsemedlem Peter Berggren
inbjudit medlemmar i föreningen till konferensen Glesbygdsmedicin-Primärvård i framkant
24-25 september 2012 i Hemavan.
Föreningen representerades på SLS fullmäktige i Stockholm av Lars Agréus. Styrelsen har
möjlighet att yttra sig genom SLS utskick som remissinstans bl. a till Socialstyrelsen. Vi har
berört några men inte funnit anledning att inkomma med formellt remissvar i föreningens
namn under året.
I Stockholm ger man ST-läkare möjlighet att välja placering i
glesbygd. Under 2012 har ett par ST läkare valt att tjänstgöra del av sin ST i glesbygd.
Enstaka ST har kontaktat föreningen under verksamhetsåret för att höra om ST med
glesbygdsplan eller om möjlighet att ha en period under sin
tjänstgöring vid glesbygdsvårdcentral. Styrelsen har även hjälpt till med att
ordna mottagare för auskultationer i glesbygd.
Under året hölls för fjärde gången SK kursen ”Akutsjukvård i glesbygd” i Hemavan.
Kursen är fortsatt populär och antalet sökande överstiger vida de 16 platserna.
Kursutvärderingen har gett ett mycket bra gensvar. Kursgivarna bidrar till programmet på den
årliga konferensen med praktiska stationer.
ST i Glesbygdsmedicin följs upp kontinuerligt och en rapport kommer att lämnas på
årsmötet 2013. Ca 15 – 20 ST läkare har idag tillägg Glesbygdsmedicinsk specialitet.
Antalet medlemmar i föreningen är fortfarande lågt. Vi har varit passiva med
medlemsvärvning under verksamhetsåret 2012, delvis beroende på förseningar vad gäller
kassaböcker och medlemsmatrikel. Föreningen har ambitionen att locka fler medlemmar ur i
glesbygden verksam personal samt andra med intresse av glesbygdsmedicin. Den tillträdande
styrelsen behöver fortsätta arbetet med en planerad medlemsvärvning för att bredda
föreningens bas och även ge medlemmar möjlighet till aktivitet och kontakt mellan de årliga
konferenserna.

Mattias Svensson fick föreningens stipendium för att deltaga i WONCA Rural konferens i
Ontario, Canada. Flera viktiga kontakter knöts då.
Styrelsen ser positivt på föreningens framtid. Svensk förening för Glesbygdsmedicin fyller
en stor funktion som nätverk för dem som arbetar i och har intresse av primärvård i glesbygd,
opinionsbildare inom vårdpolitiska frågor och har även en viktig
funktion att fylla för vidareutbildning av personal verksamma i glesbygdsmiljö.
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