Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 27 aug -13

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Peter Berggren
Anna Falk
Meike Harmening
Anna Jansson
Tanya Ni
Lisa Månsson Rydén

Anmält förhinder:

Carola Alm
Anders Ehnberg
Christer Wiklund
Sofia Åhman

§1

Styrelsen
Protokoll nr 6/2013
2013-08-27

Öppnande med upprop
Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Godkännande av dagordningen
Det beslutades

§3

Att fastställa nedanstående dagordning.
Val av justerare
Det beslutades
Att utse Anna Falk till justerare.

§4
§5

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna
Kassörens rapport
Tanya har skickat ut en kassarapport före mötet. Hon redogjorde för
problemet med betalning av hotellet i Vilhelmina. Flera deltagare har inte
fakturerats och detta är ett bekymmer.
Det beslutades
Att Lisa sammanställer deltagarlista och skickar till Tanya. Därefter fakturerar
Tanya de deltagare som inte har betalat. Vi betalar sen fakturan.
Vidare så har det kommit en förfrågan från Roger Strasser om hur mycket vi
vill betala för hans deltagande.
Det beslutades
Att vi betalar resa från hemorten till Vilhelmina i ekonomiklass.
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§6

SFAMs ST dagar i Uppsala Liv och lust
Peter B fick i uppdrag att tillsammans med Christer titta igenom vad och hur
vi ska delta på SFAMs ST dagar med seminarium. En monter kommer att
sättas upp, ett seminarium kommer förmodligen att ske. Däremot tveksamt till
uppkoppling till akutrum i Storuman med tanke på att Peter B är bortrest,
Peter kontrollerar om det är möjligt ändå. Christer, Sofie, Carola och Pernilla
kommer vara där och får ansvar för seminariet, även Anna F och Lisa
kommer vara där och representera föreningen i montern.

§7

Euripamöte på Malta
Det beslutades
Att Anna J och Lasse åker dit. Finasiering sattes till max 15 000 kr inklusive
resa, logi och konferensavgift.

§8

Akutläkarkonferens 17 – 21 mars 2014
Det beslutades
Att Anna J fick i uppdrag att representera föreningen och dra sin föreläsning
om Malåolyckan.

§9

Rural Wonca Brasilien 21 – 25 maj 2014
Det beslutades
Att utlysa ett stipendium på 15 000 kronor till Rural Wonca 2014 till
medlemmar som har betalt. Vi utlyser det via hemsidan, i en gratisannons i
Läkartidningen (Lisa ordnar detta till kalendariet), till SFAMs hemsida samt
via mail till de som finns i våra utskickslistor. Viktigt att poängtera att det är
enbart medlemmar som kan söka stipendiet.

§ 10

Nästa årsmöte 9 – 10 april Järvsö
Lokal är bokad.
Lisa har kontaktat Järvsö event som kan sköta att ta emot anmälan, boka
underhållning m.m.
Förslag till programinnehåll:
Tema 1: Jämlikhet i sjukvården i Sverige
- Simulerade program/modeller – vad händer när man tar bort
ambulanser? Ambulansforskning – Johan Herliz Anna J
- Barbro Westerholm – Jämlik sjukvård för äldre i Sverige + tekniska
möjligheter att överbrygga avstånd Peter ansvarar
- Vård i livets slutskede Lisa ansvarar för att se om vi kan få tag på en
föreläsare
Tema 2: Från buske till akutsjukhus
- Vildmarksmedicin – Glesbygdsmedicin – Akutläkarföreningen,
Ambulansläkare/narkosläkare – Från buske till akutsjukhus. Lasse
ansvarar för kontakten med Vildmarksmedicin, Glesbygdsmedicin,
Akutläkarföreningen. Meike kontrollerar med ambulansläkare.
- Patientnära laborationer Anders ansvarar
- Hands – on/seminarium Tandvärk, tandskador och tandinfektioner
Lisa ansvarar
- Hands – on Fri luftväg narkossköterska Lisa ansvarar
- Hands – on Intraosseos nål (firma) Lasse ansvarar
- Hands – on Ascitestappning
- Hands – on Blåstappning, suprapubis KAD Peter B ansvarar
Kvarstående punkter att diskutera på nästa möte:
-

Hjärtstillestånd – ej defibrillering
Personaltäthet – belysning av olika typer
Paramedicin i glesbygd
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§ 12

Övriga frågor
Forskardagarna 9 – 10 oktober i Storuman är inställda.
Den 4 – 5 december arrangeras i Hemavan ett möte där
rekryteringsprojektet redovisas. Internationella gäster kommer att delta.

§ 13

Nästa möte
Nästa möte; telefonmöte den 1 oktober kl. 16.00.

§ 14

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Lars Agréus
Ordförande

Anna Falk
Justerare
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