Svensk förening för Glesbygdsmedicin

Verksamhetsberättelse 2009

•

Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft elva möten
varav 10 är protokollförda. Mötet 2009-06-22 finns ej protokollfört pga datahaveri.
Alla styrelsemöten, förutom mötet före årsmötet 2009 samt det konstituerande mötet
direkt efter årsmötet, har varit telefonmöten. Protokollen finns publicerade på
föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info.

•

På 2009 årsmöte i Hemavan deltog ett 100-tal nöjda deltagare. Mötet är slutredovisat
och gick med viss förlust. Mötet i Hemavan höll god medicinsk bredd vad gäller
föreläsningar och intressanta diskussioner kring framtidsfrågor som utbildning och
rekrytering. Glesbygdsmedicinska spörsmål diskuterades bland annat av
representanter från Skottland och Norge och dessa deltog även i den debatt om
kommande Vårdval/Hälsovalsreform tillsammans med landstingstjänstemän,
sjukvårdspolitiker och regeringskansliets sakkunnige som sedan följde.
.
Föreningens ekonomi är god. Under året har kassör Thomas Löfgren avgått och i hans
ställe har Carina Keskitalo, Storuman inträtt.

•

•

Under året har vi börjat komma igång med vår ”flyer” där intressanta
glesbygdsmedicinska artiklar saxas ur internationella tidskrifter och i PDF format
skickas ut till medlemmarna. Ambitionen har varit att utkomma 4ggr/år men detta mål
har inte uppnåtts men 2009 kom endast en ”flyer” ut.

•

Styrelsemötena har generellt sett varit välbesökta. Anders Lagerlöf har av familjeskäl
ej kunnat deltaga på alla möten. Karin Bernhardsson har varit svår att nå pga.
arbetsplatsbyten under året. Magnus Dyborn avsade sig styrelseposten i somras.

•

Styrelsemötena under året har dels handlat om den ST utbildningsplan för
Glesbygdsmedicin samt SK Kurs i Akutmedicin i Glesbygd som tagits fram av
föreningen. Dessa arbeten har slutförts under 2009. Denna SK-kurs i Akutmedicin i
Glesbygd arrangeras för första gången i mars 2010 i Hemavan. Den har fått fullt
godkännande som SK kurs av IPULSE och till första kurstillfället har 16 deltagare
antagits. Intresset för kursen har varit enormt med ett 80-tal ansökningar . Under den
senare delen av verksamhetsåret har styrelsemötena handlat om planeringen inför
2010 års möte i Jokkmokk där vi samarrangerar med SFAM Norrbotten.

•

Under Rural Wonca på Kreta i juni 2009 fanns en bred representation från Svensk
Förening för Glesbygdsmedicin där Lars Agreus, Peter Berggren, Anna Falk föreläste
Våra stipendiater Eva Hjertsén, Ånge och Hans Boberg, Hoting fanns på plats.

•

Under november 2009 föreläste Anna Falk och Lisa Månsson Rydén på SFAMs
höstmöte om glesbygdsmedicin. Vi hade där även en monter.

•

Anders Ehnberg och Sara Backlund, ST läkare med glesbygdsprofil i Dorotea,
föreläste på SLS Läkarstämma i Älvsjö inför ett 50 tal besökare om varför man väljer
att arbeta i glesbygden och varför man väljer att arbeta kvar efter många år.
Föreningen deltog även i Norrlands landstingens monter på läkarstämman.

•

Under året har det skisserats på ett samarbete i utbildningsfrågor mellan Skottland ,
Norge och Sverige. Föreningsrepresentant i diskussionerna har varit Peter Berggren,
Storuman tillsammans med Leif Persson, Primärvårdschef i Västerbotten. Planer finns
på ett utbyte mellan länderna så att ST läkare i glesbygdsmedicin ska få möjlighet att
förlägga tjänstgöring under några veckor i något av de andra länderna under sin ST
utbildning.

•

Lars Agréus har hållt föredrag för 100 stycken ST-läkare i Stockholm kring
Glesbygdsmedicin.

•

Till årets möte (2010) i Jokkmokk , som samarrangeras med SFAM Norrbotten, har ett
brett vetenskapligt program med fokus på Akutmedicin arbetats fram. Det
vårdpolitiska programmet omfattar ST frågor samt även diskussion och samtal om de
första erfarenheterna kring hur vård/ hälovalet faller ut för glesbygdsvården.

•

Antalet medlemmar i föreningen är relativt stabilt. Föreningen har ambitionen att
locka fler medlemmar ur i glesbygden verksam personal samt andra med intresse av
glesbygdsmedicin.

•

Styrelsen ser fortfarande positivt på föreningens framtid. Svensk förening för
Glesbygdsmedicin fyller en stor funktion som opinionsbildare inom vårdpolitiska
frågor och har även en viktig funktion att fylla för vidareutbildning av personal
verksamma i glesbygdsmiljö.
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