Svensk Förening för Glesbygdsmedicin
Tid:

Styrelsen
Protokoll nr 1/2013
2013-01-15
Tisdagen den 15 januari 2013 16.00 – 17.15

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Christer Andersson
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk, ordförande
Jari Havela
Anna M Jansson
Tanya Ni

Adjungerade
Anmält förhinder
§1

Dennis Hansson samt kollegor i Vilhelmina
Meike Harmening
Lisa Månsson Rydén

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

§3

Fastställande av dagordning o val av justerare samt mötessekreterare

Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
Att adjungera Dennis Hansson samt de kollegor han inbjudit då mötestiden sammanföll med
lokalt läkarmöte i Vilhelmina
Att välja Anna Falk till mötessekreterare och Christer Andersson till justerare
§4

Föregående protokoll

§5

Föregående protokoll godkändes.
Kassörens rapport
Kassör Tanya Ni hade inget nytt att rapportera i ekonomin sedan föregående möte. Hon
skickar kontoställningen till styrelsen per mail inför nästa styrelsemöte.

§6

Planering årsmöte 2013

Dennis Hansson fick fråga från Christer om ev. specialpris på logi för deltagare. Hör med hotellet.
Anna F har överlagt med hotell Vilhelmina och satt sista anmälningsdag i samråd med dem till 4/3,
samt bekräftat att anmälningar sker via hotellets hemsidesformulär. Tills vidare (fram till 27/3) åtar
sig Anna F att konferera med hotellets konferensansvariga för att reda ut vilka vi bjuder in och
andra kostnadsfrågor.
Anna F hade kort innan mötet skickat ut ett utkast till programförslag som låg som grund för
programdiskussionerna som följde. Peter och Meike har nästan klart
17/4 onsdagens inledande punkt om ultraljudsundersökning i PV läkarens händer. Vidare en
diskussion om möjligheter och hinder, kvalitetssäkring, utbildning.
Så fort Peter inkommer med namn och titlar finns ett förslag till formulering. Meike har kontaktat
Esa Åkerman, radiolog i Lycksele samt tidigare allmänläkare i Finland med erfarenhet därifrån av
ultraljud på VC. Vi bedömde vid dagens möte att Mona Norberg, UAS inte kommer till sin rätt i
denna programpunkt i år (Lars A kontaktar).
Stationerna med praktisk demonstration av ultraljudsapparater, Peter och Meike arbetar vidare
för att få klart om apparater. Peter inkommer med instruktörsnamn och inriktning på ytterligare
övningsstationer med akutkursdocka. A-HLR kvarstår. Fri luftväg finns fortfarande inte klart
med instruktör, utgår.
Onsdag eftermiddag därefter Termin 10 arbeten (3 förslag upplästes och godkändes),
hjärtforskning från Storuman (Peter B) utgår, tid där för Lars Carles intervju om datastöd eller
datastörd. Sist Mattias Svensson rapport från konferensen i Ontario oktober 2012 (Anna F).
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. Dr Strasser får åter ordet c:a 30 min före lunch. Moderator för
fm Anna Falk
Efter lunch Katastrofmedicinskt avsnitt. Erfarenheter från Malåolyckan, Anna Jansson. Tacka ja
kursgivaren från Gävleborg som kan redovisa för deras kursupplägg. Anna J har kontaktat Helge
Brändström men ej fått svar. Mötet bedömde att hans medverkan skulle kräva ytterligare så pass
mycket programtid för att komma till sin rätt att Anna J avstyr hans medverkan i år.
Anna F har kontakt med Caj Skoglund, ännu osäkert om ny rapport om glesbygdsprimärvård i
vårdvalet kommer att finnas för presentation. Vi håller tid för detta t v. Anna F håller kontakt med
Caj.

Forts punkt 6
Anna har föreslagit att Roger Strasser ska bjudas in även till Umeå. Peter och Christer arbetar nu
för ett program tisdag 16/4 i Umeå. Anna F kommunicerar detta med dr Strassers assistent.
Peters uppdrag att bjuda in Barbro Westerholm kvarstår. Övriga inbjudningar till den mer
glesbygdsmedicinskt politiska delen togs upp. Dennis bjuder in från Västerbotten. Anders E från
Jämtland. Anna F från Västernorrland. Christer har ev. namn i Norrbotten. Inbjudan gäller att
lyssna på förmiddagens föreläsning samt delta i paneldebatt.
Vi beslutade att:
- Justera programmet enligt ovan. Christer tog på sig att formulera enligt mötets diskussion och
insända bekräftelser.
- Skicka det preliminära programmet till Anders för publicering på hemsidan
- Det Medicinsk Teknikföretag som står för UL apparaten tillfrågas om de vill deltaga som
sponsorer.(kvarstår, Peter och Meike)
- Lars A ansvarar för annons LT
- Anna F för annons i Allmänmedicin
§7

Övriga frågor
Inga inkomna.

§8

Nästa möte

§9

Nästa möte bestämdes till tisdagen den 12 februari 2013 kl. 16.00.
Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Anna Falk

Christer Andersson

