Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 2/2011
2011-02-07

Tid:

Måndagen den 7 februari 2011 kl. 16.00 – 17.15

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Kristina Aggeborn från § 7 och delar av § 6
Christer Andersson endast § 6
Anders Ehnberg
Anna Falk
Elin Khokhar
Lisa Månsson Rydén

Anmält förhinder:

Peter Berggren
Carina Keskitalo

§1

Öppnande o val av sekreterare
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§3

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

§4

Anmälan övriga frågor
Anders anmälde ATLS, representation i kommitté.
Anna anmälde en diskussion kring ST i Glesbygd utifrån Vårdval.
Lasse anmälde forskning som kommer röra Glesbygdsläkare

§5

Kassörens rapport
Kassören har skickat ut ekonomisk rapport före mötet.
Behållning i dagsläget:
Plusgirokontot 133.667,29 kr
Sparkonto Företag 50.364,67 kr
Räntefond Företag 103 599,68 kr
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§6

Mötet i Stockholm 18 – 19 maj 2011
Programmet verifierades och justerades något. Lasse A återkommer till
Christer med namn på den ST-läkare som ska föreläsa.
Lasse A återkommer även med namn på den som kommer istället för Lisa
Kurland.
Johan Berglund är dubbelbokad, vi avvaktar besked innan ev justering i
programmet görs.
Ett preliminärt justerat program finns längst ned i detta protokoll.
Övrigt kring årsmötet:
Lisa tar fram tidigare underlag för affisch/broschyr/annons och skickar till
Lasse respektive Anders. Rubrik för mötet: ”Glesbygdsmedicin borde dra till
stan”.
Elin fick i uppdrag att skriva en artikel i tidningen Allmänmedicin, hon ska
även ta kontakt för att se om vi kan lämna in materialet något senare –
presstopp idag 7 februari.
Anders har skrivit till valberedningens ordförande.
Kassören har gjort klart bokslutet och kommer att stå i kontakt med
revisorerna.
Lisa skriver ett underlag till verksamhetsberättelse som sen justeras av
ordförande.

§7

§8

§9

Rapport SK-kurs
Då Peter ej kunde närvara på mötet bordlades frågan.
Riksstämman 2011
Lasse gav en kort information om tankarna inför riksstämman och
samarbetet med Akutmedicinföreningen.

Euripamöte maj 2011
Mötet diskuterade Euripamötet den 12 – 15 maj 2011 i Rumänien. Vi lägger
ut en länk till mötet på hemsidan. Intresserad medlem anmäler sig själv och
svarar själv för kostnaderna.
Frågan om ev. stipendium till Woncamötet har tagits upp men sökande
saknas.
Nästa Woncamöte, 2012, kommer att vara i Canada och vi kommer att utlysa
ett stipendium i god tid.

§ 10

Övriga frågor

-

Representation i centrala kommittén för ATLS. Lars Carle har beslutat
sig för att avgå som representant. Frågan tas upp på årsmötet.

-

ST-läkare i Glesbygd i vårdval Anna tar upp frågan kring vad det
innebär om riktlinjerna kräver att det ska finnas minst två specialister i
allmänmedicin på en vårdcentral för att få ha en ST. Frågan
diskuterades och den kommer att tas upp på
studierektorskonferensen i Sundsvall veckan före årsmötet.
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-

§ 11

Forskning Glesbygd Lasse berättar att det kommer att starta ett
forskningsprojekt kring remitteringsfrekvens från glesbygdsdoktorer.

Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte blir 16 mars kl. 16.00.

§ 12

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande

Preliminärt program

Årsmöte Svensk förening för Glesbygdsmedicin
18 – 19 maj 2011

Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm
Program
Onsdag 18.5
08.00 – 10.00 Registrering
10.00 – 10.15 Välkomst Ordförande Anders Ehnberg och de lokala arrangörerna.
10.15 – 12.00
Tema 1 Palliativ vård
Smärtlindring i palliativ vård. Susanne Arvidsson, DL Umeå
Diplomerad i Palliativ medicin
Nutrition i palliativ vård. Ylva Orrevall, dietist,
Gastrocentrum CEFAM)
Registrering av misstänkt malnutrition ……..
Lasse
12.00 – 13.00

(45 min)
Anders
(45 min)
Christer
(15 min)

Lunch

13.00 – 15.20
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
Lasse
Inledning – översikt. Ingvar Krakau, docent CEFAM
Lasse
Hur fungerar ACG systemet? Lennart Karlsson, forskare
på ACG systemet)
Lasse
Landstingens synpunkter. Göran Stiernstedt, läkare,

(15 min)
(15 min)
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avdelningdirektör för Vård och Omsorg, SKL
Lasse (20 min)
Finländska modellen - Kostnadseffektiv primärvård med hög
täckningsgrad. Jari Havela, DL Vc Övertorneå
Christer (15 min)
Paneldebatt
15.20 – 16.00

Fikapaus

16.00 – 16.45
Tema 2 Vetenskapligt program
Fästingar, ett ämne som bitit sig fast. Johan Berglund, professor
(45 min)
Christer
17.00 – 17.30 SWESEM (Swedish society for emergency medicine),
presentation av föreningen. Lisa Kurland, professor akutmedicin, (30 min)
Stockholm
Lasse
19.00

Middag
Musikångbåt 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
10.00-11.20 Tema 3 Vetenskapligt program, fria föredrag á 15 + 5 min
Moderator Christer Andersson, professor, Umeå
Röntgenverksamhet i Glesbygd. Norbeth Hansson, DL Tärnaby VC
Christer
Hälsa i glesbygd jämfört med tätort. Elin Khokhar, DL Backe HC
Förekomst av HP antikroppar hos somaliska invandrare med
epigastralgi. Khalid Kashwava, Distr läk, Nacksta VC Sundsvall

Anna

Ambulanssjukvård och hemsjukvård i samverkan.
Matts Lindgren, DL Vansbro

Kristina

11.30-12.30 Tema 4 Vetenskapligt program, mag-tarm problem
Screening för coloncancer – Stockholmsprojektet
(20 min)
Sven Thörnberg, professor, Stockholm

Lasse

Helicobacter pylori – Screening när, var, hur. Teori och
praktik + Demo. Lars Agréus, professor CEFAM, Malin Gadd,
DL Stuvsta VC

(20+20 min)

12.30-12.40 Avslutning Anders Ehnberg
12.40-13.40 Lunch
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