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Svensk förening för Glesbygdsmedicin

Verksamhetsberättelse 2010

•

Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft elva möten.
Alla styrelsemöten, förutom mötet före årsmötet 2010 samt det konstituerande mötet
direkt efter årsmötet, har varit telefonmöten. Protokollen finns publicerade på
föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info.

•

På 2010 årsmöte i Jokkmokk, ett samarrangemang med SFAM i Norrbotten var
välbesökt, total deltog totalt 80 personer. Programmet hade ett brett vetenskapligt
program med fokus på Akutmedicin. Det vårdpolitiska programmet omfattade ST
frågor samt även diskussion och samtal om de första erfarenheterna kring hur vård/
hälsovalet fallit ut för glesbygdsvården. Parallellt med vårt möte genomfördes SFAMs
vårmöte med ett innehållsrikt program, deltagarna kunde gå mellan de olika
seminarierna.
.
Föreningens ekonomi är god. Carina Keskitalo har varit kassör i föreningen.

•
•

Under året har vi, ofta genom Lars Agréus försorg, skickat ut länkar till intressanta
artiklar till våra medlemmar.

•

Styrelsemötena har generellt sett varit välbesökta och samtliga styrelseledamöter har
deltagit frekvent på mötena.

•

Styrelsemötena under året har dels handlat om samarbete med andra länder, se nedan,
ST i Glesbygdsmedicin, diskussion kring att få ST läkare från städer att göra en del i
sin utbildning i glesbygd, planering av årsmötet 2011 i Stockholm. Vi har vidare
påbörjat en diskussion om samarbete kring akutsjukvård. Se nedan.

•

På SFAMs höstmöte i Åre deltog Anders Ehnberg och Elin Khokhar och pratade om
hur det är att arbeta som distriktsläkare i glesbygd under många år och hur det är att
komma som ny läkare i samma roll.

•

På Allmänmedicinskt Forum i Stockholm höll Peter Berggren i ett symposium ”Rural
medicine goes to town” för fullsatt sal.

•

På Läkarstämman representerade Lars Agréus föreningen i samtal med SWESEM på
läkarstämman. Tyvärr inställdes det planerade symposiet pga sjukdom.
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•

Under året har ett samarbete inletts rörande utbildningsfrågor mellan Skottland ,
Norge och Sverige. Föreningsrepresentant i diskussionerna har varit Peter Berggren,
Storuman tillsammans med Leif Persson, Primärvårdschef i Västerbotten. En
konferens skedde i Tromsö i början av februari 2010 och man ansökte om EU medel
för utbyte mellan länderna under ST och för att höja kompetensen hos läkare
verksamma i glesbygd.

•

Vi har påbörjat en diskussion med SWESEM (Swedish society for emergency
medicine) ang. ett samarbete i akutmedicinska frågor.

•

Vi har besvarat en remiss från LIF angående Vård i hemmet.

•

I Stockholm pågår ett projekt där ST-läkare har möjlighet att välja placering i
Glesbygd. Under 2010 har en ST läkare tjänstgjort 4 veckor i Strömsund under detta
projekt.

•

Under året hölls för andra gången en SK kurs i föreningens regi i Hemavan.
Akutmedicin i glesbygdsmiljö. Kursen är väldigt populär och antalet sökande
överstiger vida de 16 platser vi förfogar över. Kursutvärderingen har varit extremt
positiv med mycket hög rating på IPULS skala.

•

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 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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