Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 28 maj

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk
Anna Jansson
Tanya Ni
Lisa Månsson Rydén till § 10
Sofia Åhman
Christer Wiklund
Carola Alm
Meike Harmening

Adjungerad:
Anmält förhinder:
§1

Styrelsen
Protokoll nr 5/2013
2013-05-28

Öppnande
Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§2

Anmälan av övriga frågor

§3

Peter anmälde två frågor rörande de möten som ska vara i Storuman. Får
egen punkt på dagordningen.
Fastställande av dagordning och val av sekreterare och justerare
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning och utse Peter Berggren till justerare.
Lisa kan bara delta del av mötet så mötet utsåg Lasse att föra protokoll
resten av mötet.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna

§5

AT stämman
Det beslutades
Att utse Anna J, Peter B och Christer till kontaktpersoner samt att de planerar
ett seminarium under AT stämman kring Glesbygdsmedicin.
Kontaktuppgifter sist i protokollet.

§6

SFAMs ST dagar i Uppsala Liv och lust
Det beslutades
Att utse Lasse, Christer, Carola och Sofie att ansvara för och planera ett
seminarium kring Glesbygdsmedicin. Lasse tar kontakt med arrangörerna, vid
klartecken tillfrågar han även Pernilla Blom Öregrund om medverkan. Peter B
kopplar upp mot akutrummet i Storuman som vid Almedalsveckan.
Kontaktuppgifter sist i protokollet.
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§7

Forskardag i Storuman och ytterligare en dag kring forskning
9 – 10 oktober från 12.00 till 12.00 den 10 oktober arrangeras en forskardag
i Storuman.
Den 4 december arrangeras i Hemavan ett möte där avslutade projekt
redovisas. Då är även internationella gäster inbjudna.

§8

Riksstämman
Det beslutades
Att Lisa får i uppdrag att sätta upp ett bord och ta fram affischer med
information i närheten av de montrar där Norrlandslandstingen finns med.

§9

Rural Wonca Brasilien 21 – 25 maj 2014
Det beslutades
Att utlysa ett stipendium på 15.000 kronor till Rural Wonca 2014.

§ 10

Nästa årsmöte
Det beslutades
Att förlägga nästa årsmöte vecka 15, 9 – 10 april.
Förslag till programinnehåll:
- Minisjukvård i glesbygd
- Ambulansforskning
- Vård i livets slutskede
- Hjärtstillestånd – ej defibrillering
- Simulerade program/modeller – vad händer när man tar bort
ambulanser?
- Personaltäthet – belysning av olika typer
- Paramedicin i glesbygd
- Barbro Westerholm – Jämlik sjukvård för äldre i Sverige + tekniska
möjligheter att överbrygga avstånd
- Obamas rådgivare
- Rural medicine – New Meixco

§ 11

Bevakning av glesbygds ST
Frågan diskuterades och Lasse berättade att alla ST i Stockholm har
möjlighet att med ryggsäckspengar göra en placering i glesbygd.
Det beslutades
Att Lasse gör en ”reklamkampanj” i Stockholm.

§ 12

Artiklar i Allmänmedicin och i Läkartidningen
Meike har skrivit en artikel i Allmänmedicin – Hur hamnade du här?
Lasse kommer skriva en artikel/skickar in en artikel om ”kanadensaren” till
Läkartidningen.

§ 13

Euripamöte på Malta
Kolliderar med ST dagarna. Peter, Lasse och Anna J har anmält intresse av
att delta på detta möte.

§ 14

Kassarapport
Kassaraport lämnades. En faktura från Vilhelminamötet är oklar. Kassören
kollar upp detta med Anna Medelfors.

§ 15

Studierektorsbevakning
Det beslutades
Att Anna F och Catarina (studierektor Västerbotten) tillsammans ser över
målformuleringen för Glesbygds ST. De försöker få med sig övriga
studierektorer i de fyra norrlandslandstingen.
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§ 16

Övriga frågor
Se paragraf 7 detta protokoll.

§ 17

Nästa möte
Nästa möte; telefonmöte den 27 augusti kl. 16.00.

§ 18

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Lars Agréus
Ordförande

Peter Berggren
Justerare

Lars Agréus
Sekreterare från punkt 12.

BILAGOR – ska ej läggas ut på hemsidan
Kontaktuppgifter AT stämman:

http://www.at-‐stamman.nu/index.php?page=program.	
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Besöks- och fakturaadress till at-stämman: Stiftelsen för utbildning
och utveckling i svensk sjukvård Surbrunnsgatan 66, 6tr 113 27
Stockholm Organisationsnr: 802406-9679 Bankgiro 5097-6752 /
Postgiro 73 55 66 - 2
Ordförande: Göran Sjönell goran@sjonell.se
Administrativ chef: Kerstin Hertzman hertzman1@telia.com
070-796 11 22
Webbansvarig: Anna Öhman Flynn anna.ohman@kvam.nu
070-755 31 06
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