Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
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Plats:
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Peter Berggren
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Anna Falk
Meike Harmening
Tatyana NI
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Lars Agréus
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Jari Havela
Anna Jansson

Saknas:
Adjungerad:

Styrelsen
Protokoll nr 9/2012
2012-11-14

Dennis Hansson

§ 1 Mötets öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.
§2 Val av Mötessekreterare och justerare
Till mötessekreterare valdes Anna Falk, justerare Peter Berggren
§3 Anmälan övriga frågor
Christer A om kartläggning av ekonomi och verksamhet i glesbygdens primärvård i vårdvalet.
§ 4 Föregående protokoll
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
§ 5 Kassarapport
Kassör Tanya Ni gav mötet siffror från föreningens konton. Ekonomin är stabil. Saknas ännu
pappershandlingar från föregående kassör Carina Keskitalo, trots telefonkontakt nyligen då
hon utlovat att skicka material. Tanya kan alltså ännu inte göra ekonomisk summering av
föregående mötes utfall, som grund till nästa årsmötes budget. Utifrån innestående medel på
sparkonto, föreningskonto och räntefonder beslutas att ekonomin klarar kostnader som hör
ihop med årsmötet och dess förberedelser. Anna F. skickar föregående års mötesbudget till
Tanya och därefter lägger vi upp en preliminär budget för 2013 års möte. Styrelsen uppdrog
dessutom åt Anna F att skriftligen anmoda Carina att snarast skicka föreningens bokföring till
Tanya.
§ 6 Planering årsmöte 2013
Dennis Hansson har sammanställt förslag på logi, konferensarrangemang. Med hänsyn taget
till flyg- och busstider beslutades att konferensen inleds kl 11.30 onsdag 17/4 och avslutas kl
15.00 18/4. Vi avstår från utflykter och andra kringarrangemang. Det finns ett erbjudande från

hotell Vilhelmina à 833 kr pp. Dennis H uppdrogs att utveckla innehållet i detta med hotellet,
dvs extra kostnad för middag samt underhållning kväll och att tillgång till spa ingår, utrymme
för utställare, grupprum (5) till de praktiska övningarna onsdag em och kostnad för att hotellet
administrerar anmälningar till konferensen. Dennis fick även i uppdrag att hitta en bild som vi
får använda till mötesaffisch, reklamblad etc.
Vad gäller huvudföreläsare ska Anna F officiellt inbjuda Roger Strasser. Han är professor vid
Northern School of Medicine i Ontario, CAN. Utbildningen där syftar till att utbilda dem som
ska verka i glesbygd. Peter har personligen frågat när de möttes på Grönland och fått ett
preliminärt ja. Anna F ska skriva en officiell inbjudan samt be honom välja rubrik för mötet.
När detta är spikat ska Peter bjuda in Barbro Westerholm. Övriga inbjudningar till den mer
glesbygdsmedicinskt politiska delen tas upp på nästa möte.
Vidare arbetar Peter med Meike för att mer i detalj utforma programpunkten onsdag efter
lunch om ultraljud i allmänmedicinska händer i glesbygd. Kurspresentation från Skottland och
diskussion om möjligheter och hinder, kvalitetssäkring, utbildning. Stationer med praktisk
demonstration av ultraljudsapparaterna, om möjligt med övningsdocka parallellt med andra
övningsstationer där A-HLR, pediatrisk HLR, luftvägshinder, intraosseös nålsättning är
förslag. Peter ansvarar för instruktörer (Anna vad gäller pediatrisk HLR). Tidsåtgång c:a 45
min/station. Varje deltagare kan hinna delta på två ställen. Peter/Meike kontaktar företag som
kan komma och medföra demonstrationsapparater.
Sist onsdag em, kl 16-18 bereds plats för ST-uppsatser, Termin 10 arbeten (Christer?)
hjärtforskning från Storuman (Peter B) samt där även för Mattias Svensson och Lars Carle
för rapport från konferensen i Ontario oktober 2012 (alt torsdag direkt efter lunch).
Torsdag morgon 18/4: Föreningens årsmöte. Forts. program: Huvudtalare Roger Strasser
följt av panelinlägg, diskussion om glesbygdsmedicinens möjligheter och behov. Möjlighet för
inbjudna gäster från landsting och kommun att utbyta erfarenheter och förhoppningsvis dra
upp planer för att rekrytera och behålla. Efter lunch konkreta frågor kring förmiddagens tema
och fortsatt rapportering om läget i ST/AT vid glesbygdsvårdcentraler.
I övrigt uppdrar styrelsen åt Meike Harmening att skriva i Allmänmedicin och flika in
uppmaning att delta i Vilhelminamötet.
§ 7 Övriga frågor
Christer A läste upp ett brev från Caj Skoglund. Hans idé om intervjuer med
verksamhetschefer i primärvård i glesbygd kompletterat med genomgång vid respektive
landstings ekonomiska avdelning för primärvården bemöttes med intresse. Frågan är hur
vårdvalets utformning påverkar vården i glesbygd. Av190 nya VC sedan LOV är 1 (en)
etablerad i glesbygd. Christer mailar runt brevet till styrelsen, som beslutar att föreningen
ställer sig bakom en sådan undersökning och att Anna F formellt svarar Caj på förslaget.
§ 8 Nästa möte
Onsdag 5/12 kl. 16, telefonmöte.
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Anna Falk

Justeras
Peter Berggren

