Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 13 december 2011

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Kristina Aggeborn
Lars Agréus
Christer Andersson
Peter Berggren (kort i början av mötet)
Anna Falk
Elin Khokhar

Anmält förhinder:

Lisa Månsson Rydén
Jari Havela

Adjungerade:

Styrelsen
Protokoll nr 11/2011
2011-12-13

Lars Carle § 1 - 3

§ 1a Mötets öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.
1 b. Anmälan övriga frågor – Förfrågan från Anders Carlsson konferens 14/2 i Linköping

som har titeln ”När därvård blir HÄRVÅRD – om modern hemsjukvård”.
Förfrågan om deltagande i workshop i Umeå 7-8 februari Forma framtidens hälsa och
sjukvård .
Glesbygdsmedicinens framtid i Arjeplog, lyfts av Christer Andersson
1 c. Val av sekreterare
Dagens mötessekreterare Anna Falk
§ 2 Föregående protokoll och åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
§ 3 Årsmötet i Åre 25 – 26 april 2012
Praktiska rapporter: Lars C och Peter B överlägger om de praktiska momenten. Åre HC
klartecken att lokaler finns. Transport enklast med Bergbana + promenad. Totalt 5 stationer.
Peter (”stora dockan”)har klartecken från Carina K.(A-HLR) och Magnus H.(fri luftväg) som
instruktörer. Gipsstation+frakturlära: Mats A. Proktologi på VC: Lars A.
Varje station har 1 timme per omgång och körs parallellt. Detaljer och planering fortsätter
med Lars C och Peter B som ansvariga utifrån kännedom om innehåll och lokaler.
PR: Annons i LT/Lars A/ och Allmänmedicin/Kristina A/ ska in. Kristina har fått artikel
godkänd i Allmänmedicin feb 2012.
Programmet: Lars A sammanställer och skickar runt. Torsdag fm. behöver en rubrik som står
i samklang med inledningen av John Wynn-Jones, som ombeds tala i 45min.
Övriga inbjudna har möjlighet att presentera sin insats eller vision kring glesbygdsmedicin.
Debatt. Elin K. uppdrag att översätta så dr W-J har möjlighet att delta. Övriga får själva

avgöra om de kan hålla anförande och inlägg på engelska under fm.
Anförandet om prehospital sepsis ställs in då det finns för litet gjort i det arbetet ännu.
§ 4 Kassarapport
Bordlades. Anna F söker kassören för praktiska detaljer inför årsmötet. Kristina A och Anna
F hjälps åt att ställa upp mötets budget enligt tidigare mall.
§ 5 Övriga rapporter
Christer A: hot mot bemanning och om nedvärdering av läkarinsatser i Arvidsjaur.
Ledningsbesök med uttalande att läkarjour inte behövs. Raserar rekryteringsmöjligheter.
Oroar om framtida inställning i NLL till utveckling av glesbygdsVC.
§ 6 Övriga frågor
Bägge förfrågningar om deltagande är utsända till styrelsen, som gärna ska sprida till
lämpliga personer. Elin föreslår till Linköpingsmötet rapport om avancerad hemsjukvård i
livets slutskede via Storsjögläntan och Bertil Axelsson Jämtland. Hon kan själv inte komma
men förmedlar.
§ 7 Nästa möte
Tis. 17/1 2012 kl. 17.00
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Justeras

Anna Falk
Mötessekreterare

Lars Agréus
vetenskaplig sekreterare

