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Lars Carle § 1 - 5

§ 1 Mötets öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat..
§ 2 Anmälan övriga frågor
Peter Berggren anmälde en övrig fråga. Christer Andersson anmälde en övrig fråga.
§ 3 Föregående protokoll och åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
a. Ingen kunde närvara på SWESEMs möte i Göteborg.
b. Lars Agréus var på Svenska Läkarsällskapets möte.
§ 4 Kassarapport
Kassarapport förelåg från 6 oktober som redogjordes för av ordförande Anna Falk.
§ 5 Årsmötet i Åre 25 – 26 april 2012
Datum och lokalt ansvarig
Lokal: Fjällgården bokas. Kostnad med konferenslokaler uppskattades till ca. 3000 kronor
per person.
Till styrelsemötena adjungeras lokala kontakter i den omfattning som behövs för att arbeta
fram årsmötesarrangemanget.
Om programmet
Programpunkter inriktade till ST-läkare i Glesbygd:
• Anna Falk: Punkter börsvara mot målbeskrivningen för ST
allmänmedicin
• Anna Falk: Förslag workshop i akutmedicin med 4 stationer, hämtade
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•
•
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•
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från SK-kursen Akutmedicin i glesbygd. Peter Berggren följer upp detta.
Lars Agreus: Psykosocialt omhändertagande efter stort trauma, spel kring kriscenter.
Lars Carle meddelar att de kan ställa upp med Gipsverkstad.
Anna Falk meddelade att Alf Lerner erbjuder studiebesök och presentation av
verksamheten på HC Åre, till ST-läkare och andra intresserade.
Hur ser de ekonomiska och praktiska förutsättningarna ut för glesbygds ST?
Boendesituationen under sidotjänstgöring?
Finansiering av specialistlön under det extra sjätte året?
Framtida förbättringsmöjligheter för att stärka rekryteringen?

Christer Andersson: Politiska punktens innehåll: Likriktning verkar vara slogan inom
landstingen – hur påverar det glesbygdsvården? Saknas forskning och
utbildning/fortbildning i vårdvalet – vad betyder det i glesbygden?
Peter Berggren bör beredas utrymme att presentera Glesbygdsmedicinskt
centrum i Storuman.
John Wynn-Jones, ordförande i EURIPA, känt internationellt namn inom Rural Medicine
har tillfrågats av Lars Agréus och kommer gärna om det fungerar.
Förslag till föreläsare och ämnen till delen ”vetenskapliga rapporter”:
1. Mats Agnevall, skidskador i Åre under 20 år, (ansv Lars C)
2. Eva Samuelsson, UVI i glesbygd (ansv Lars A)
3. Resistensutveckling i glesbygd (lokalt förslag från HC Åre, ansv Anna F via
Alf L)
4. Sepsis – behandling i glesbygd (ansv Anna F och Elin K)
§ 6 Nästa möte
Telefonmöte - måndagen den 21 november 2011 kl. 17.00.
§ 7 Övriga frågor
a. Peter Berggren tog upp förslag till samarbete med Norge angående
glesbygdsforskning och forskning kring sjukstugor. Det finns intresse från Tromsö att
ha ett möte för att diskutera samverkan kring glesbygdsforskning. Vi diskuterade om
det är möjligt att få med detta på årsmötet 2012 och att man då även diskuterar
fortsatt samarbete.
b. Inskränkning av Glesbygdsmedicin i Västerbotten. Christer Andersson tar upp denna
fråga där bl.a. ambulans o jourer tas bort från vissa kommuner. Peter Berggren
redogör för förslaget till förändringarna och vi beslutar att fundera vidare på denna
fråga, hur vi kan delta i debatten.
§ 9 Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
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