Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 1 oktober 2013

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Carola Alm t.o.m. paragraf 9
Anders Ehnberg t.o.m. paragraf 9
Anna Falk
Tanya Ni t.o.m. paragraf 6
Lisa Månsson Rydén
Christer Wiklund
Sofia Åhman

Anmält förhinder:

Peter Berggren
Meike Harmening

Styrelsen
Protokoll nr 7/2013
2013-10-01

Anna Jansson – ej anmält förhinder
§1

Öppnande med upprop

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
§2

Anmälan av övriga frågor och Godkännande av dagordningen

Följande övriga frågor anmäldes; a/ SLS fullmäktigemöte, b/ Tidningsartikel,
c/Maltamöte, d/ maildresser till styrelseledamöter.
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
§3

Val av justerare

Det beslutades
Att utse Anna Falk till justerare.
§4

Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, justerades och lades till handlingarna
§5

Kassörens rapport

Tanya har skickat ut en kassarapport före mötet. Rapporten gicks igenom. Vi
diskuterade även det fortsatta problemet med Hotell Wilhelmina.
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§6

SFAMs ST dagar i Uppsala Liv och lust
-

Christer redovisade att vi har en monter i tre dagar. Vi bemannar upp den
och gör ett schema på plats.
- Lisa har beställt broschyrer, affischer och rollups.
- Vi visar filmen på en dator, Lisa har ett ex av den på USB minne och Anna F
skickar ett ex till Christer.
- Christer mailar ner informationen från vårdcentralerna till Lisa som kopierar
upp dem.
- Lars tar upp frågan om att vårt seminarium bör "plockas fram mer" än vad det
görs idag i programmet - Christer mailar till de ansvariga och ber att de
ändrar detta på hemsidan.
- Innehåll i seminariedelen - Carola (30 min) berättar hur det är att bo
och jobba som ST i glesbygd. Anna o Lisa m.fl. (30 min) - fokus på
arbetssätt, vad skiljer det glesbygdsmedicinska arbetssättet mot det
stadsnära arbetssättet. HjärtEKO video Storuman - 3 min, Liveuppkoppling
mot akutrummet i Tärnaby (15 min) - "fall" - renskötaren kommer in efter att
ha voltat med fyrhjuling, ådragit sig hemothorax, thoraxdrän. Tekniken håller
på att lösas gm samarbete mellan tekniker i Uppsala och Västerbotten.
- Glesbygdspraktik för ST i storstadsregioner - vi gör reklam för det både i
montern och under seminariet.
§7
Läkarstämman 5 – 6 december i Stockholm
Det beslutades
Att Lisa ser till att det finns affischer på plats som sätts upp. Ingen, närvarande på
mötet idag, ska vara på plats.
§8
AT stämman 2014
Det beslutades
Att bordlägga frågan då Anna J inte var närvarande på mötet.
§9
Årsmötet i Järvsö 9 – 10 april 2014
a/ Lisa fått admistrativ sponsringen genom Hälsovalskontoret och primärvården.
Dels så kommer informationsenheten på Landstinget hjälpa till och skapa inbjudan
samt lägga upp inbjudan och anmälan på www.lg.se/glesbygdsmöte. (Detta är inte
gjort ännu, görs när programmet är klart.) En person på utvecklingsavdelningen
kommer hjälpa till med att ta emot anmälningarna, sköta praktiska arrangemangen
före mötet samt även sköta fakturering som vi behöver hjälp med.
b/ Vi kommer att börja 09.30 dag 1, övriga tidsramar planerar vi på nästsa möte.
c/ Programinnehåll:
Tema 1: Jämlikhet i sjukvården i Sverige - DAG 2
- Simulerade program/modeller – vad händer när man tar bort ambulanser?
Ambulansforskning – Johan Herliz Anna J (Lisa mailar o kontrollerar om
det är klart)
- Barbro Westerholm – Jämlik sjukvård för äldre i Sverige + tekniska möjligheter
att överbrygga avstånd Peter ansvarar (Lisa mailar o kontrollerar om det är
klart)
- Vård i livets slutskede Föreläsare ska tillfrågas av Lisa
Tema 2: Från buske till akutsjukhus - DAG 1
- Vildmarksmedicin (Emil Péclard) – Glesbygdsmedicin – Akutläkarföreningen
(Katrin Ruschka), Ambulansläkare/narkosläkare (ev. Bengt Eriksson,
Dalarna) – Från buske till akutsjukhus. Lasse ansvarar för kontakten med
Vildmarksmedicin, Glesbygdsmedicin, Akutläkarföreningen. Lisa
kontrollerar med ambulansläkare.
- Patientnära laborationer Anders Ehnberg
- Hands – on/seminarium Tandvärk, tandskador och tandinfektioner Håkan
Lönnbark o Bengt
- Hands – on Fri luftväg narkossköterska Pirkko Pöysti
- Hands – on Intraosseos nål (firma) Lasse ansvarar, Övningskit på HC +
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narkossköterska
- Hands – on Ascitestappning Norbeth (vem skulle tillfråga?)
- Hands – on Blåstappning, suprapubis KAD Peter B ansvarar
Kvarstående punkter att diskutera på nästa möte:
- Abstracts och ST vetenskapliga arbeten presenteras, Fria föredrag, presentation
på hemsida - Lisa skickar ut en förfrågan till medlemmar + påminner om stipendiet,
vidare kontrollerar med SR om vem som ansvarar för vetenskapliga arbeten i resp
landsting. Västerbotten - Lars Weinhall, Gävleborg - Kristina Bröms, Västernorrland Ove Granholm
- HLR på kraftigt nedkyld patient
- Personaltäthet – belysning av olika typer
- Paramedicin i glesbygd
- Vi ska också utse vem som skriver en artikel till Allmänmedicin
§ 10 Övriga frågor
a/ Fullmäktige SLS - 15 oktober, ingen av närvarande styrelseledamöter har
möjlighet att närvara.
b/ Tidningsartikel - Lars och Roger Strasser har skrivit en artikel om att rekrytera
glesbygdsmedicinare som ev kommer in Läkartidningen framöver.
c/ Maltamöte - Lars är där men ej på föreningens kostnad, Anna J är ej närvarande
på mötet varför vi inte vet om hon har anmält sig.
d/ Lisa lovade att tillsammans med nästa protokoll skicka ut mailadresser till alla i
styrelsen. Vidare att, när sammanställningen är klar, skicka ut ett worddokument
med närvarande på Vilhelminamötet med mailadresser samt även göra
worddokument med de maillistor som Lisa använder när hon skickar ut information
rörande föreningen.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte; telefonmöte den 29 oktober kl. 16.00.
§ 12

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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