Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 11/2010
2010-11-24

Tid:

Tisdagen den 24 november 2010 kl. 16.00 – 17.10

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Kristina Aggeborn till del av § 7
Christer Andersson från § 7
Peter Berggren från § 7
Anders Ehnberg
Anna Falk
Carina Keskitalo från § 7
Lisa Månsson Rydén från § 7
Elin Westin

Anmält förhinder:
§1

Öppnande o val av sekreterare
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§4

Föregående protokoll och åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.

§5

Anmälan övriga frågor
Rural meeting Rumänien. 2nd EURIPA Rural Health Forum in Romania May
12th to 15th.

§6

Kassörens rapport
Kassören har skickat ut rapporten före mötet. Behållning i dagsläget
Plusgirokontot 61303,79 kr
Sparkonto Företag 50 090,56 kr
Räntefond Företag 103 418,30 kr
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§7

Mötet i Stockholm 18 – 19 maj 2011
Programförslag.
Lärande-tema:
Onsdag fm:
Palliativ vård: Smärtstillning i palliativ vård, Bertil Axelsson kan
ej deltaga men han har föreslagit Susanne Arvidsson DL och
diplomerad i Palliativ medicin 45 min (via Anders) samt
Nutrition, någon från CeFAM om nutrition (Via Lars) 45 min.
Onsdag em:
1. Hälsopolitiskt tema:
Vårdtyngdsmätning och resursfördelning ur ett
glesbygdsperspektiv. Moderator: Ingvar Krakau,
Incitament för att jobba brett och med hög täckningsgrad: ACG
systemet – vårdtyngdsmätning som visar hur det är på landet.
Ingvar Krakau inleder med en översikt (via Lars). Kristina
Aggeborn har tillfrågat Lars Borgqvist och Sven Engström som
ännu ej har tackat ja. Lars Agréus har tillfrågat Lennart Carlsson
(forskare på ACG systemet) från CeFam samt Göran Stjernstedt
(avdelnigschef på avdelningen får vård och omsorg på SKL,) och båda
har tackat ja om vi önskar deras medverkan.
2. Finländska modellen – kostnadseffektiv PV med hög
omhändertagandegrad, Jari Havela VC Övertorneå (via Peter)
Vetenskapligt tema
3. Borrelia. Johan Berglund 30 – 45 min (via Christer),
Torsdag fm:
1. Årsmöte
Forts. Vetenskapligt tema
2. Mag – tarm Coloncancer screening, Sven Törnberg (via
Lars), 20 min.
HP screening när, var, hur (Lars Agréus och Malin Gadd) 20
min + 20 min demo.
HP screening bland Somalier. Anna tillfrågar Khalid Kashwa om
han kan presentera sin ST-uppsats.
3. Torsdag fm:
Fria föredrag:
- Röntgenverksamhet i glesbygd (Norbeth H Tärnaby)
- Hälsa i Glesbygd jmf med hälsa i tätort (Elin Westin)
Kvällen: Musikångbåt i skärgården med mat (ca 800 kr, utan
mat 380 kr) Lars
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§8

Remiss Vård i Hemmet från LIF
Åsikter från föreningen som ska skrivas i remissvar:
Vi ansluter oss här till remissvaret från Dysfagiförbundet:

Hur tänker sig Läkemedelsindustrin dra nytta av avancerad vård i
hemmet? Vad är det som gjort att Läkemedelsindustrin intresserar sig
för denna fråga? Er definition av Avancerad vård i hemmet är en
idealisering av vården i resurs- och kvalitetshänseende, som skulle stå
långt över den vård som ges inom slutenvården.
Det är en definition som skulle kunna gälla storstäderna, men definitivt
inte landsbygden där många bor 10-15 mil från närmsta vårdenhet. En
sådan målsättning är orimlig i förhållande till de väntetider som kan
förekomma vid vårdcentraler och akutmottagningar och riskerar därför att öka
efterfrågan på inställelse hos patienten. Utopiska definitioner skapar tyvärr

utanförskap och misstroende för vad sjukvården vill och vad de
rimligen kan utföra.
Vi anser att förslaget saknar förankring i den (hem)sjukvård som bedrivs idag
och bör omarbetas i sin helhet. Vi rekommenderar att ni har med deltagare i
er arbetsgrupp, alternativt tillgång till rådgivare, som samtidigt arbetar kliniskt
med avancerad hemsjukvård och primärvård.

§9

Övriga frågor
- Lars Agréus berättar om ett projekt där ST-läkare i Stockholm kan välja valfri
placering. De kan bl.a. välja placering i glesbygd.
- Kassören har varit i kontakt med representant för SFAM Norrbotten för att få
in en redovisning samt den del av vinsten som är vår inbetald till föreningen
före årsskiftet.

§ 10

Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte blir 12 januari kl. 16.00.

§ 11

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande
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Preliminärt program

Årsmöte Svensk förening för Glesbygdsmedicin 18-19.5
2011

Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm
Program
Onsdag 18.5
8.00 -10.00 Registrering
10.00-10.15 Välkomst Ordförande Anders Ehnberg och de lokala arrangörerna.
10.15-11.45 Tema 1 Palliativ vård
Smärtstillning i palliativ vård (DL Susanne Arvidsson, Umeå)
Diplomerad i Palliativ medicin, via Anders)
Nutrition i palliativ vård (via Lasse)

(45 min)
(45 min)

11.45-13.00 Lunch
13.00-15.45 Hälsopolitiskt program
Tema. Vårdtyngdsmätning och resursfördelning ur ett
glesbygdsperspektiv, ACG systemet. Hur fungerar det? Vilka planer
finns? Incitament till att arbeta brett med hög täckningsgrad?
Moderator Ingvar Krakau och Anders Ehnberg
Inledning – översikt (doc Ingvar Krakau CEFAM)
Hur fungerar ACG systemet? (Lennart Karlsson, forskare
på ACG systemet)
Översikt, ekonomi, användarsynpunkter (ev Lars Borgqvist,
prof Linköping eller Sven Engström, Dl Jönköping – Linköping ??
via Kristina Aggeborn)
Landstingens synpunkter (Göran Stjärnstedt, läkare,
avdelningdirektör för Vård och Omsorg, SKL)
Finländska modellen - Kostnadseffektiv primärvård med hög
täckningsgrad (Jerry Havela, distr läkare Vc Övertorneå)

(15 min)
(15 min)
(15 min)

(20 min)
(15 min)

Paneldebatt
15.45-16.15 Fikapaus
16.15-17.00 Tema 2 Vetenskapligt program
Borelia (Johan Berglund, prof. Blekinge)

19.00

(45 min)

Middag
Musik-ångbåt i skärgården
(ca 800 kr, utan mat ca 380 kr)
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Torsdag 19.5
08.00-9.30

Årsmöte svensk förening för Glesbygdsmedicin

09.30-10.00 Fika
10.00-11.00 Tema 3 Vetenskapligt program, fria föredrag (15 + 5 min)
Röntgenverksamhet i Glesbygd (Norbeth Hansson?, Distr läk Tärnaby)
Hälsa i glesbygd jämfört med tätort (Elin Westin, distr läkare Jämtland)
HP Screening bland Somalier (Khalid Kashwa? via Anna)
11.10-12.10 Tema 4 Vetenskapligt program, mag-tarm problem
Screening för coloncancer – Stockholmsprojektet
(20 min)
(Sven Thörnberg?, Stockholm)
Helicobacter pylori – Screening när, var, hur. Teori och
praktik + Demo
(Lars Agréus, prof. CEFAM, Malin Gadd, distr läk Stuvsta Vc)

(20 min +
20 min)

12.10-12.20 Avslutning Anders Ehnberg
12.20-13.30 Lunch
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