Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 10/2012
2012-12-05

Tid:

Onsdagen den 5 december 2012 16.00 – 17.25

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Christer Andersson
Anders Ehnberg från punkt 7 b
Anna Falk, ordförande
Meike Harmening
Anna M Jansson
Lisa Månsson Rydén
Tanya Ni

Anmält förhinder/
ej närvarande:

Lars Agréus
Peter Berggren
Jari Havela

§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Synpunkter till SoS i remissomgång ang ST målbeskrivning.

§3

Fastställande av dagordning o val av justerare
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
Att välja Anna Falk till justerare

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§5

Kassörens rapport
Kassören har fått två pärmar från fd. kassören. En med protokoll och en med
specifikationer m.m. Hon har inte hunnit titta genom dessa ännu.
Kassören och ordförande begär kontoutdrag för 2012 från Nordea.
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§7

Nästa års konferens 17 – 18 april

Dennis Hansson deltar i början av mötet och berättar att han har sammanställt
förslag på logi, konferensarrangemang. Han har tittat på lokalerna. Det finns ett
erbjudande från hotell Vilhelmina à 833 kr/person. Konferenspriset inkluderar
konferenslokaler, och middag kostar 144 kr + moms.
Vidare arbetar Peter med Meike för att mer i detalj utforma programpunkten onsdag
efter lunch om ultraljudsundersökning i PV läkarens händer. Presentation från
Skottland ang deras kurser för GPs, de har preliminärt sagt att de är intresserade av
att komma. Vidare en diskussion om möjligheter och hinder, kvalitetssäkring,
utbildning. Här finns även Mona Norberg, ÖL Radiologen UAS med. Förslag från
Meike att man även tar med en radiolog/allmänläkare från Lycksele som är van vid
kontakt med allmänläkare som jobbar med UL och röntgen.
(Från förra protokollet): Därefter 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 ca. 45 min/station. Varje deltagare kan hinna delta på två ställen.
Peter/Meike kontaktar företag som kan komma och medföra
demonstrationsapparater.
Sist onsdag eftermiddag kl. 16-18 bereds plats för presentation av ST-uppsatser,
Termin 10 arbeten (Peter B), hjärtforskning från Storuman (Peter B), Torbjörn
Lundberg, otit- och telemedicin (Christer) samt även för Mattias Svensson och
Lars Carle för rapport från konferensen i Ontario oktober 2012.
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 glesbygds vårdcentraler. Om det vi inte får ihop den hälsopolitiska delen
så diskuterar vi att istället föra in ett Katastrofmedicinskt avsnitt. Om vi får Strasser
kanske vi ändå kan ta upp frågan ”Erfarenheter från Malåolyckan”. Ev. ta dit
kursgivaren från Gävleborg som kan redovisa för deras kursupplägg.
Vad gäller huvudföreläsare har Anna F skrivit en officiell inbjudan till Roger Strasser
Svar har kommit till Peter B att Roger S håller på med att få ihop sin logistik för att
kunna komma. Anna har föreslagit att Roger S ska få föreläsa även på
utbildningsorter. Christer föreslår att han kan bjuda in dekanus för läkarprogrammet i
Umeå när/om det blir klart med Roger Strasser. När detta är spikat ska Peter bjuda in
Barbro Westerholm. Övriga inbjudningar till den mer glesbygdsmedicinskt politiska
delen tas upp på nästa möte.
Vi beslutade att:
- Konferensavgiften ska vara 2000 kronor för konferens med middag, tillkommer
kostnad för logi.
- Bjuda in Läkemedelsföretag att deltaga vid konferensen som vid tidigare
konferenser. Anna Falk håller i detta.
- Det Medicinsk Teknikföretag som står för UL apparaten tillfrågas om de vill deltaga
som sponsorer.
- Tillfråga Peter Berggren att efterfråga möjlighet till sponsring från Västerbottens
läns landsting.
- Lisa tillfrågar ansvarig för Katastrofutbildningen i Gävleborg och ser om hon kan
komma och ge information kring kursupplägg samt om vi i styrelsen kan få ta del av
kursupplägget. (10 – 15 min)
§8

Övriga frågor
Synpunkter till SoS ang nya målbeskrivningen. Vi beslutade att inte skriva
något svar.

§9

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 15 januari 2013 kl. 16.00.
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§ 10

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Anna Falk

Anders Ehnberg
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