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Lars Carle § 1 - 4

§ 1 Mötets öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.
§ 2 a. Val av sekreterare
Dagens sekreterare Peter B
b. Anmälan övriga frågor – Ny person i ATLS svenska styrelse. Lars Carle är med för
närvarande.
§ 3 Föregående protokoll och åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
§ 4 Årsmötet i Åre 25 – 26 april 2012
Avtal Fjällgården – Offerten gås igenom, vi godkänner offerten med konferens avgift på 2000
kr. Boende separeras och faktureras separat. Endagsavgift 1250 kr.
Lokaler praktiskt program – Genomgång av praktiska moment. Peter och Lars C skissar på
ett program för detta.
PR satsning - Lisa fixar ny affisch, Elin och Lars C hjälper till med bra bilder från Åre
Programpunkterna diskuterades. Arbetet med inbjudna talare och medverkande fördelades.
Programmet tar form:
Onsdag 25/4 FM Registrering, välkomstkaffe fram till 09.45 Då Alf Lerner och Anna Falk
kort hälsar välkommen.
10.00 Forskningsrapport Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman presenteras Peter B
(30m)
10.30-12.30 Fria föredrag 15+5 min. 3 klara, Lars C frågar på resterande två igen och Elin
väcker upp frågan om sepsis i glesbygd och förbereder 15+5 min kring prehospitalt
omhändertagande. Totalt 6 fria föredrag förbereds.
12.30-13.30 LUNCH
13.30-17.30 Praktiska moment
Peter B och Lars C har i uppdrag att samråda konkret om lokalbehov (akutrum+övr rum
tänkbara på Åre HC?), gruppstorlek (4), utrustning och tidsåtgång (1 tim per station?).

Peter erbjuder tre stationer 1)”stora dockan” med akutrumsscenario 2) A-HLR 3) Fri luftväg
Som fjärde station på HC Åre 4) gipsverkstad inkl kunskap om reponering, frakturlära
Tänkbara kompletterande hands-onpunkter kom upp (suprapubisk kateter, rektala ingrepp).
Om lokalerna inte räcker på Åre HC kan ev. delar av gruppundervisning/gruppövning
förläggas till Fjällgården. En idé om att även utforma en station utomhus med inriktning
omhändertagande i kyla och svår terräng framkastades. Lars C och Peter ansvarar för
praktisk översikt av eftermiddagen fram till nästa möte.
Logistik kring transporter Fjällgården-Åre HC återkommer Lars C om.
Torsdag 26/4 FM
08.00-09.00 ÅRSMÖTE SV FÖRENING FÖR GLESBYGDSMEDICIN
09.00-12.00 RUBRIK ? moderator Anders Ehnberg
Dr John Wynn-Jones /Lars A kontaktar igen/. Presentation.. Vi önskar en internationell
utblick, erfarenheter av samarbete i glesbygdsmedicinska frågor, glesbygden som en
integrerad del i läkarutbildning (studenter, AT/ST)
Alf Lerner Åre HC /Anna/
Mats Bauer Sv Läkarsällskapet /Lars C och Lars A/
Olle Christmansson PVchef Jämtland /Lars C/
+ ytterligare några medverkande. Vi arbetar vidare med inbjudan/bekräftelse.
Beslöts att alla arbetar vidare med ytterligare föreslagna deltagare i förmiddagens
glesbygdspolitiska programpunkt. Informera styrelsen fortlöpande.
12.00-13.00 LUNCH
13.00-15.00 Rekrytering och utbildning – hur går det i glesbygden? Moderator Anna Falk
Kort presentation och historik bakom förslag till utformning av ST vid VC i glesbygd.
Konkreta rapporter från ST i Jämtland o Västerbotten /Elin kontaktar/, Västernorrland /Anna
F/om möjligt även efterfråga deltagare från andra landsting.
AT i glesbygd – hur är läget?
Landstingsföreträdare får möjlighet att presentera praktik och vision.
Diskussion – framgångar, aktuella problem, frågor som måste lösas.
PR: Elin rapporterar att det kostar 2.000 kronor att köpa bild av Åre att använda för tryckning.
Anna F lovar kontakta turistbyrån i Åre imorgon. Lisa ska få material till affisch och broschyr
senast onsdag. Kan trycka och ta med till i första hand Läkarstämman.

§ 5 Kassarapport.
Bordlades
§ 6 Övriga rapporter från Landstingen.
Bordlades
§ 7 Övriga frågor. Per Lundström föreslagen om föreningens representant i ATLS nat.
styrgrupp Anna F frågar honom.
§ 8 Nästa möte
Tisd 13/12 16.00
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
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