Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 8/2012
2012-10-02

Tid:

Tisdagen den 2 oktober 2012 kl. 16.00 – 17.00

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Anders Ehnberg från punkt 7 b
Anna Falk, ordförande
Peter Berggren
Meike Harmening
Lisa Månsson Rydén

Anmält förhinder/
ej närvarande:

Christer Andersson
Jari Havela
Anna M Jansson
Tanya Ni

§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

§3

Fastställande av dagordning o val av justerare
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
Att välja Anders Ehnberg till justerare

§4
§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll saknades, gås igenom vid nästa möte.
Kassörens rapport
Kassören är inte närvarande, det föreligger således ingen rapport
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§6

Planering och rapporter
SLS fullmäktige Lars Agréus är föreningens representant.
Hemavanmötet 24 – 25 september. Peter Berggren berättade om mötet,
representanter var där från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Norge.
Programmet var uppskattat. Man arbetar just nu med
att skriva ihop en sammanställning över vad som då sas, vidare kommer alla
föreläsningar läggas upp på Västerbottens läns landstings hemsida under
Glesbygdsmedicinskt centrum.
Läkarstämman: Föreningen kommer inte ha någon egen aktivitet där i år.

§7

Nästa års konferens 17 – 18 april
Ultraljud kommer att vara en praktisk o teoretisk del. Lars Agréus har pratat
med Mona Norberg, ÖL Radiologen UAS kommer gärna och pratar om UL.
Peter Berggren tar kontakt med läkare i Scottland och ser om de kan ställa
upp och hålla i en Workshop kring UL. Meike föreslog en föreläsare. Peter o
Meike håller i denna del på årsmötet och jobbar vidare på upplägget av denna
punkt. Peter kollar om pengar går att tas från EU projektet.
Köldskador är förslag på en punkt, t.ex. Helge Brännström. Senaste gången
vi hade detta som en programpunkt var i Tällberg. Peter B tillfrågar Helge
Brännström om medverkan.
ST-uppsatser och Termin 10 projekt.
Politiska delen:
Förslag – Vi läkare styrs av allt mer av politiska beslut, ofta känner vi oss
maktlösa! Hur ska vi själva kunna få prioritera när en omprioritering ska
göras? Vad ska vi prioritera? Vi ska ta emot alltmer i PV - men vi får ingen
ersättning? Mätningshysteri? Intygsskrivande – t.ex. LSS intyg, förlängd
sjukersättning för handikappade. Vilket system använder landstingen för att
planera sin verksamhet?
Förslag till personer i panelen: Meike Harmening, ngn från SFAM Norrbotten,
politiker?
Praktisk planering – vi anpassar oss efter tåg o flygtider, start 12.00 o vi
jobbar lite längre fram på em.
Hotellet är preliminärt bokat. Det finns även förslag på underhållning. Anna
skriver mail till Dennis Hansson.

§8

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.

§9

Nästa möte

§ 10

Nästa möte bestämdes till onsdagen den 14 november kl. 16.00
Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Anna Falk

Anders Ehnberg
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