Svensk förening för Glesbygdsmedicin
Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen har under verksamhetsåret och sedan föregående årsmöte haft tio möten. Alla
styrelsemöten, förutom det konstituerande mötet
direkt efter årsmötet den 19 maj 2011 har varit telefonmöten. Protokollen finns publicerade på
föreningens hemsida www.glesbygdsmedicin.info.
På 2011 konferensen i Läkaresällskapets lokaler i Stockholm, deltog 28 personer. Styrelsen
har dragit slutsatsen att tanken att alla orter i glesbygd har relativt goda kommunikationer med
Stockholm, men svårare att ta sig sinsemellan till andra glesbygdsorter, och att denna flytt av
mötet skulle underlätta deltagande ansågs nekande besvarat. Programmet hade många
intressanta punkter både i den vetenskapliga delen samt den vårdpolitiska, bl.a med
deltagande av SKLs ordförande Göran Stiernstedt.
.
Föreningens har en bra ekonomi. Carina Keskitalo har varit kassör i föreningen.
Styrelsemötena under året har handlat om vad som händer i primärvård i glesbygd. Vi har
kort diskuterat forskningscentrum men däremot, vad gäller vår verksamhetsplan för 2011, ej
diskuterat sjukstugemodellen mer än sporadiskt.
Ur de diskussioner vi har haft och de rapporter vi har fått så har programmet för kommande
årsmöte i Åre växt fram.
Stor vikt har i styrelsens arbete lagts vid förberedelser för mötet i Åre 2012. Lars Carle, en av
de lokala arrangörerna - har deltagit som adjungerad i merparten av styrelsemötena under de
punkter som gällt årsmötet och den 12:e nationella konferensen.
Styrelsemedlem Peter Berggren har deltagit som föredragshållare vid konferensen ”När
därvård blir härvård” i Linköping 14/2. Styrelsen har även skickat vidare inbjudan till
workshop Umeå 7-8 feb ”Forma framtidens hälsa och sjukvård”.
Media (Sveriges Radio och Dagens Medicin) har sökt kontakt med ordförande för svar på
frågor kring föreningens syfte och begreppet Glesbygdsmedicin.
I Stockholm pågår ett projekt där ST-läkare har möjlighet att välja placering i
Glesbygd. Under 2011 har ett par ST läkare valt att tjänstgöra i glesbygd. Två ST, från
Halland resp Stockholm har kontaktat föreningen under verksamhetsåret för att höra om STauskultation alt tjänstgöring vid glesbygdsvårdcentral. Styrelsen har även hjälpt till med att
ordna mottagare för auskultationer i glesbygd.
Under året hölls för tredje 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.
ST i Glesbygdsmedicin följs upp kontinuerligt och en rapport kommer att lämnas på
årsmötet 2012.
Antalet medlemmar i föreningen fn. lågt. Vi har varit passiva med medlemsvärvning under
verksamhetsåret 2011. 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.
2012-04-24

Anna Falk
Ordförande

Lars Agréus
Lisa Månsson Rydén
Vetenskaplig Sekreterare
sekreterare

Carina Keskitalo
Kassör

Christer Andersson

Peter Berggren

Jari Havela

Kristina Aggeborn

Elin Khokhar

