Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 7/2011
2011-09-06

Tid:

Tisdag den 6 september 2011

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Lisa Månsson-Rydén
Christer Andersson
Anna Falk
Elin Khokhar
Peter Berggren
Carina Keskitalo, Kristina Aggeborn, Jari Havela

Anmält förhinder:
Saknas:
§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan övriga frågor
Inga övriga frågot

§3

Föregående mötes protokoll

§4

Upplästes. Godkändes.
Kassarapport
Uppsköts till nästa möte, då Carina ej hade möjlighet att delta idag.

§5

Årsmötet 2011
Lyckat program, fel ort. Ekonomisk slut-redovisning avvaktas tills Carina har
möjlighet att delta.

1 (2)

§6

Verksamhetsplanering

SWESEMs möte Helsingborg 20-21 oktober
Ingen från styrelsen har möjlighet att delta. Anna Falk tillfrågar Lars Carle om han har
möjlighet att åka för föreningen. Uppdraget blir att bjuda in SWESEM till årsmötet i
Åre 2012, samt efterhöra möjligheter till samverkan/samarbete, och sedan rapportera
tillbaks till styrelsen.
Läkarstämman
Föreningen har inget planerat program till läkarstämman. Vi saknar inbjudan till
Svenska Läkare Sällskapets fullmäktige som ligger under stämman. Anna Falk
efterfrågar inbjudan hos SLS
Åre april 2012
Datum och lokalt ansvarig
Anna Falk söker på nytt kontakt med lokal chef Alf Lerner. Till styrelsemötena
adjungeras lokala kontakter i den omfattning som behövs för att arbeta fram
årsmötesarrangemanget.
Om programmet
• Elin Khokhar framför önskemål från ST-läkare Sara Backlund i Dorotea:
Programpunkt riktad specifikt till ST Glesbygd vilket får följande respons:
o Anna Falk: Punkter börsvara mot målbeskrivningen för ST
allmänmedicin
o Anna Falk: Förslag workshop i akutmedicin med 4 stationer, hämtade
från SK-kursen i glesbygdsmedicin. Peter Berggren är positivt inställd.
o Lars Agreus: Psykosocialt omhändertagande efter stort trauma
o Christer Andersson: Politiks punkt där landstingen får presentera sig.
Hur ser de ekonomiska och praktiska förutsättningarna ut för
glesbygds-ST. Boendesituationen under sidotjänstgöring? Finansiering
av specialistlön under extra sjätte år? Framtida förbättringsmöjligheter
för att stärka rekryteringen?
• Elin Uppdras att återkoppla till Sara Backlund samt efterhöra med henne och
ST-läkare glesbygd Jämtland kring intresse att driva dessa programpunkter
på mötet.
• Peter Berggren bör beredas utrymme att presentera Glesbygdsmedicinskt
centrum i Storuman
• Inbjudan av John Wynn-Jones, känt internationellt namn inom Rural Medicine
befalls försiktigt positivt med visa förbihåll ang ekonomi.
§7

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes

§8

Nästa möte
Beslutades till tisdagen den 18/10 kl 17, förutsatt att adjungerade kan delta.

Vid protokollet

Justeras

Elin Khokhar
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